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مقدمه 
).17:3(متى» این است پسر حبیب من که از او خشنودم«

، 17:3گوید: تعمید عیسى (متىدر عهدجدید سه مورد هست که خدا بطرزى قابل شنیدن از آسمان سخن مى
)، و مخاطب قرار گرفتن عیسى پس از 35:9، لوقا7:9، مرقس5:17)، تبدیل هئیت (متى22:3با لوقا11:1مرقس 

کند که از پسرش خشنود ). در دو مورد نخست، خدا چنین اعالن مى28:12ه به اورشلیم (یوحناورود مظفران
تواند موجب خوشحالى کسى شود که بداند آنچه کرده خدا را خشنود ساخته است. چه تأییدى از این باالتر مى

او باید مایه دلخوشى است؟ هر فرد مسیحى بایستى براى خشنود ساختن خدا شور و اشتیاق داشته باشد. تکریم
مان را خشنود سازیم. همه ما زندگى مسیحى خود و سرور ما باشد. بزرگترین لذت براى ما این است که رهاننده

کنیم که به طریقى خدا را خشنود بگردانیم. اما در این راه با موانع متعددى مواجه را با این نیت آغاز مى
شویم. را خشنود سازیم یا خدا را، دچار کشمکش مىشویم و در درونمان بر سر اینکه خود مى

ما براى غلبه کردن بر این موانع نیازمند کمک هستیم. در واقع زندگى مسیحى در اغلب اوقات یک مبارزه 
رسد که گردیم. گاهى مسیر چنان لغزنده بنظر مىرویم و بعد به سر جاى اولمان باز مىاست. با تندى پیش مى

را با لیزترین ماده آغشته کرده است. اما همچون کودکانى که تاتى تاتى و با ترس از هر تکانى از گویى شریر آن
روند، ما نیز پدر آسمانى را داریم که در پایین سرسره مواظب است تا در صورت هاى سرسره باال مىپله

سرخوردن ما را در آغوش خویش بگیرد. 
هنماى عملى براى زندگى مسیحى است و باید اعتراف کرد که این مقصود از نگارش این کتاب، ارائه را

کتاب فاقد حجم سنگین کتابهاى محققانه است، به هر حال تالشى است براى غلبه در مبارزه و کشمکشى که 
هر یک از ما در خود داریم. 

آقاى دکتر ) تألیف گشته Dr.Wendel Hawleyاین کتاب به پیشنهاد ویراستارم دکتر وندل هولى (
خواهند خدا را خشنود سازند. اى بس عمیق براى کمک به مسیحیانى دارد که مىهولى عالقه

)که در آماده سازى Mawreen Buchman .Mrsام، خانم مورین بوشمن(از دکتر هولى و منشى
ارم یعنى همسرم وستا ترین ویراستار آثاین کتاب به من کمک نمودند نهایت امتنان را دارم. همچنین از بى رحم

کنم. که همیشه با قلم قرمز در دست آماده جفا کردن است. تشکر مخصوص مى
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1987-اورالندو 

فصل اول 

فیض  پر مهر 
). چه تجربه عجیبى. دیدن درختان خرامان براى افراد 24:8(مرقس» بینممردان را خرامان چون درختها مى«

دید، کسى بود که در حال تبدیل بود. او در یک مى"اما مردى که درختان خرامان"عادى امرى طبیعى نیست. 
او، چنانکه خواهیم دید، نمونه همه مسیحیان مرحله میانى قرار داشت، یعنى ما بین کورى مطلق و بینایى کامل. 

در فرایند خشنود سازى خدا است. 
کند، بطور معمول این شفاها، مقدس شرح معجزات شفا را که بدست عیسى انجام شده، بیان مىوقتى کتاب

بود، به آنى و کامل هستند. عیسى، ایلعازر را ذره ذره از مردگان برنخیزانید. مردى که بازویش خشک شده 
تدریج شفا نیافت در اکثر معجزات دیگر، شخص فوراً تبدیل شد. 

بنابراین شرحى که درانجیل مرقس آمده، غیر طبیعى است. چون شفاى مرد نابینا را در دو مرحله نشان 
و چون به بیت صیدا آمد شخصى کور را نزد او آوردند و التماس نمودند که او را لمس نماید. پس«دهد: مى

دست آن کور را گرفته او را از قریه بیرون برد و آب دهان بر چشمان او افکنده و دست بر او گذارده از او 
بینم پس بار دیگر دستهاى بینى؟ او باال نگریسته گفت مردمان را خرامان چون درختها مىپرسید که چیزى مى

- 25مرقس». گشته همه چیز را به خوبى دیدخود را بر چشمان او گذارده او را فرمود تا باال نگریست و صحیح
22:8.

این داستان قدرت و فیض مسیح است. این داستان فیض پرمهر است. وقتى عیسى با مردمانى که نگران 
عیسى که دست مرد ». دست آن کور را گرفت«مشکل فرد کور بودند روبرو شد، اولین کارى که کرد این بود که 

وى را به بیرون قریه هدایت کرد. نابینا را در دست داشت، 
صحنه را در ذهن مجسم کنید. پسر خدا قطعاً قدرت آن را داشت که مرد کور را در طرفه العینى شفا بخشد. 
در عوض عیسى او را بدور از شلوغى برد و در خلوت به وى خدمت نمود. مرد نابینا، مضحکه مردم نبود که 

داوند ما قدم به قدم او را هدایت کرد. مرد کور در تمام عمرش هرگز دورش جمع شوند و تماشایش کنند. خ
راهنمایى به این مطمئنى نداشته بود. دیگر نه خطر افتادن بود و نه امکان سکندرى خوردن. دستان مسیح 

راهنماى او بود. 
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. مرد نابینا رسید، باز کافى بودمن مطمئنم که اگر عمل مهرآمیز عیسى در همین جا هم به پایان مى
توانست با شگفتى فریاد برآورد وى مى"او مرا لمس کرد!"توانست تا آخر عمر این داستان را حکایت کند. مى

و طعم شیرین این تجربه را تا ابد زیر لب مزه مزه کند. ولى کار عیسى هنوز تمام نشده بود. بلکه گام بعدى را 
برداشت. 

وغى جماعت فاصله گرفتند، عیسى کارى کرد که شاید باعث جریحه دار شدن زمانى که به اندازه کافى از شل
احساسات ما گردد. او بر چشمان مرد کور آب دهان انداخت. اگر کسى بر چشمان ما آب دهان بیندازد، این کار 

او خواست شفا دهد. کنیم. ولى قصد عیسى اهانت نبود بلکه مىرا شرم آور و توهینى نسبت به خود تلقى مى
بیند یا خیر. در این مقطع بود که آن مرد، مردمان را چشمان مرد را لمس کرد و از وى پرسید که آیا چیزى مى

دید. دید او ضعیف و تار خرامان چون درختها دید. او چیزى را دید که هر فرد کور دیگرى در این شرایط مى
توانست ببیند و چشمهایش بال استفاده مانده مىتوانست ببیند. چند لحظه قبل او هیچ نبود اما به هر حال مى

توانست اشکال در حال حرکت را بودند. او پیوسته در تاریکى زندگى کرده بود. ولى حاال بطور ناگهانى مى
توانست میان نور و تاریکى، آفتاب و سایه تمایز قایل شود. دنیایى جدید به رویش گشوده تشخیص دهد. مى

توانست عصایش را دور مک کسى نبود تا دستش را گرفته هدایتش کند. دیگر مىشده بود. دیگر محتاج ک
بیندازد. 

هنوز کار عیسى تمام نشده بود. براى دومین بار چشمان او را لمس کرد و بااین لمس دوم، دید تار و ضعیف 
درختان تشخیص دهد. نیز به دید قوى و دقیق بدل گشت. حاال دیگر فرد مزبور قادر بود بوضوح آدمها را از

دید و انسانها را که راه خوردند مىهایى که به آرامى در نسیم تکان مىاکنون او درختان را به شکل ثابت با شاخه
توانست میان افراد کوتاه قد و بلند قامت، چاق و الغر، پیر و جوان، تمیز قایل شود. از حاال رفتند. مىمى
فرد را که معرف ویژگیهاى سیماى ظاهرى اوست، باز شناسد. شاید اینکار توانست زوایا و خطوط چهره هر مى

لغزانیده تا هویت ایشان را داده. احتماالً انگشتانش را روى صورت افراد مىرا قبالً با لمس کردن انجام مى
کنون تشخیص دهد. مطمئناً تا آن موقع به طنین منحصر به فرد صداى افراد مختلف توجه نکرده بوده. اما ا

توانست دستهایش را در جیبهایش بگذارد و با این وجود بداند که چه کسى پیش رویش ایستاده است. مى
اى که او توانست بوضوح ببینید، چهره مسیح بود. این براى او سرآغاز برکت بینایى محسوب نخستین چهره

شد. مى
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ان این مرد تنها اعضاى بدنش نبود که شفا گوید، ولى قطعاً چشممقدس چیز دیگرى مىبا وجودى که کتاب
یافتند. به مجرد لمس مسیح، دل او نیز شفا یافت. دل سنگى او تبدیل به دل گوشتى شد، دلى که بار دیگر با 

حیات روحانى تپیدن آغاز نموده بود. 
مسیحى گفته شود مراد از نقل این داستان شفا در انجیل آن نبوده که مثلى در باب تازگى و احیاى روحانى

این رویداد در فضا و زمانى خاص اتفاق افتاده که نمایش حیرت انگیزى از قدرت مسیح و یک معجزه واقعى 
توانیم از آن بعنوان مثالى از احیاى روحانى استفاده کنیم. است. ولى ما مى

ما همه انسانهایى هستیم گیرد. مقدس از استعاره کورى براى تشریح وضعیت سقوط کرده ما بهره مىکتاب
ایم که در تاریکى روحانى قرار داریم. قادر نیستیم امور ایم و در وضعیتى پا به این دنیا گذاردهکه کور متولد شده

ملکوت خدا را مشاهده کنیم. به شکلى مادرزاد، چشمى داریم که مبتال به آب مروارید حاد است و حتى 
ال خرامیدن باز شناسیم و براى اینکه بتوانیم ملکوت خدا را ببینیم، محتاج توانیم آدمها را از درختان در حنمى

عملى هستیم که ناشى از فیض پر مهر خدا باشد. 

سرآغاز: تولد دوباره 
شود. گشاید، تولد دوباره روحانى نامیده مىاین عمل ناشى از فیض که چشمان ما را به روى امور الهى مى

تواند صرفاً با خواست و ه انجامش تنها از دست خدا ساخته است. اگر یک فرد نابینا مىاین امر کارى است ک
تواند تصمیم به دیدن توانیم از نو متولد شویم. فرد نابینا مىمیل خودش بینایى خویش را باز یابد، ما هم مى

بگیرد، ولى تنها زمانى قادر به دیدن خواهد شد که شفا یافته باشد. 
اى. فقط کافى است پیوندد، بلکه عملى است آنى و لحظهوباره در طى مراحل متعدد بوقوع نمىتولد د

واسطه خداى القدس جانهاى ما را لمس کند. این کارى بس عظیم و تأثیر گذار است که بوسیله قدرت بىروح
ت تولید نماید. تنها تواند از هیچ، همه چیز و از موت، حیاگیرد. تنها خداست که مىقادر مطلق انجام مى

تواند جان انسان را زنده سازد. خداست که مى
منظورم "بالفاصله"گویم دهد. وقتى مىخدا این کار یعنى احیاى جان و روح انسان را بالفاصله انجام مى

طالح آن افتد. منظور من از این اصبعد زمان نیست، هر چند این رویداد بدون برنامه ریزى و ناگهانى اتفاق مى
دهد. (واژه التین گیرى از علل ثانوى انجام مىاست که او این کار را مستقیماً و بدون واسطه با بهره

immediatus بدون واسطه"دقیقاً یعنى".(
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خواهم نمایم. از خدا مىکنم و داروهایم را مصرف مىدهم. دعا مىشوم، دو کار انجام مىوقتى من بیمار مى
خواهم هدایت دستهاى پزشک را به عهده بگیرد و اسباب شفا را با عنایت شفایم دهد. از خدا مىاز طریق دارو 

اش هدایت نماید. ویژه
با این حال، وقتى عیسى مرد کور را شفا داد، از هیچ اسباب و وسایل غیر مستقیم استفاده ننمود. نیازى به 

. این روایت از یک نظر مرا گیج کرده است. چرا عیسى بر دارو نبود. عیسى قادر بود با گفتن کالمى شفا دهد
چشمان مرد نابینا آب دهان انداخت؟ پر واضح است که نه در آب دهان نیرویى نهفته است و نه در آب حوض. 

در موارد دیگر عیسى از تمثیالت مشابهى استفاده نمود. قدرت او مستقیم و بال واسطه بود. 
یز وضع چنین است. بر ما فرض است که در آب غسل تعمید بیابیم. اما آب حوض در مورد تولد دوباره ن

اى که ما را اى است از آن آب زندهتعمید حاوى هیچ اکسیر جادویى براى فدیه جان آدمى نیست. آب نشانه
بخشد. آب نمادى ظاهرى و عینى از قدرت شفابخش خداست. حیات مى

در داستان شفاى مرد کور وجود دارد. با اینکه ما بالفاصله و آناً بواسطه با وجود این، وجه تشابه دیگرى 
گردیم، ولى تقدیس ما طى یابیم و بالفاصله از ملکوت ظلمت به ملکوت نور منتقل مىقدرت خدا تولد تازه مى
شود. مراحل متعددى انجام مى

بینیم، یعنى قوه بینایى روحانى ما مات ختها مىکنیم، مردمان را خرامان چون درهنگامى که تولد تازه پیدا مى
توانیم همه امور روحانى را با وضوح کامل مشاهده کنیم. قوه بینایى ما به خاطر وجود و مه آلود است و نمى

گناه هنوز مات است. زمانى فرا خواهد رسید که تمام بقایاى طبیعت کهنه ما نابود بشود. روزى خواهد آمد که 
خوشا بحال پاکدالن زیرا ایشان خدا را «پاك باشد که خوشا بحال گویى مسیح تحقق یابد: دلهاى ما چنان

"رویاى مسرت بخش"). این همان چیزى است که مسیحیان قرون وسطى آنرا 8:5(متى» خواهند دید

)Beatific Visionخواندند. ) مى
مل جالل یافتن در عمر زمینى ما بوقوع گویند. عبه عمل کامل شدن موقعیت روحانى ما، جالل یافتن مى

توانیم پیوندد. بلکه باید صبر کنیم تا در آسمان عمل تقدیس ما کامل گردد. اکنون، با وجودى که مىنمى
کنیم. اى مات امور را مشاهده مىدیدیم، و هنوز داریم از درون آینهچیزهایى را ببینیم که قبال نمى
مس دوم مسیح هستیم. در واقع به لمس سوم، چهارم، پنجم و مدام او محتاجیم. ما در زندگى خود نیازمند ل

با اینکه مانع از جلوى چشمانمان کنار رفته، هنوز الزم است که عیسى دستمان را بگیرد و راهنمایى کند. 
تولد تازه، سرآغاز سفر است و این سفرى پر فراز و نشیب، توأم با موفقیتها و شکستهاست که در آن هم 

رسد که این پیشرفت کند و دردناك است، ولى بهر حال رشد و نمو هست و هم لغزش. در مواقعى بنظر مى
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آمیز و پر مهر مسیح فیضحیاتى که با لمس- تر دیدن پیشرفت هست. این پیشرفت حرکتى است بسوى دقیق
رود.شود و با فیض بیشتر پیش مىشروع مى

هاى قدیمى یونانى است. چون او باعث رنجش خدایان شد، سیزیف، قهرمان تراژیک یکى از اسطوره
محکوم گشت تا به ابد در جهنم نومیدى همیشگى و تکرارى بسر برد. وظیفه او آن بود که یک سنگ غلتان 

گرفت. اى هل دهد. جابجا کردن این سنگ عظیم تمام قوت و انرژى او را مىاالى تپهبزرگ را به ب
کرد و باز کار او رسید، سنگ از آن باال غلتیده یکبار دیگر به قعر سقوط مىهر بار که سیزیف به قله تپه مى

داد. این کار او هرگز پایانى نداشت رفت و از نو سنگ را به باال هل مىشد یعنى باید به پایین تپه مىشروع مى
شد. اى هم در آخر نصیبش نمىو هیچ نتیجه

کنند که مثل سیزیف هستند. پیشرفت در زندگى مسیحى چنان کند و ى اوقات مسیحیان احساس مىگاه
آوریم، چرخها تنها بکسوات بطئى است که انگار ماشینمان در جایى گیر کرده و هر چه بر پدال گاز فشار مى

کنند و همه تالشهایمان براى پیش رفتن بى حاصل است. مى
چرخد، شود، تصویر یک دایره است. دایره بدور خود مىنجه لغنتى در ذهن ایجاد مىتصویرى که از این شک

پایان.بدون اینکه آغاز و انجامى داشته باشد یعنى صرفاً تکرار بى
عقوبت شمشون را مالحظه نمایید. پس از اینکه او راز قدرتش را به معشوقه خائنش، دلیله بازگو کرد، 

مقدس خالصه گردیده: وضعیت رقت بار و دردآلود او در یک آیه از کتاببدست فلسطینان اسیر شد.
پس فلسطینان او را گرفته چشمانش را کندند و او را به غزه آورده به زنجیرهاى برنجین بستند و در زندان 

.21:16کرد. داوراندستاس مى
است. خوب بخاطر دارم که این کار چگونه کردهدانم که دستاس در زندان فلسطینیان چه مىمن واقعاً نمى

در هالیود به تصویر کشیده شده است. هنوز خاطراتى گنگ از یک فیلم قدیمى در مورد شمشون در ذهن دارم. 
کرد (این فیلم در ایران تحت در این فیلم ویکتور ماتیو در نقش شمشون، این داور بزرگ اسرائیل ایفاى نقش مى

اى که در ذهن من حک شده این است که شمشون کور پشت کران گردید م) صحنهعنوان سامسون و دلیله ا
بستند تا در حینى که به زحمت چرخ دستگاه آسیاب قرار گرفته. در اینگونه آسیابها،گاوى را با یوغ به اهرم مى

د بر جاى گردد، چرخ دنده دستگاه را نیز بگرداند، در حالیکه روى زمین ردى از خودور محیط یک دایره مى
هاى خالى از چشم و عضالتى که از عرق گذارده است. بخوبى به یاد دارم که هنرپیشه نقش شمشون با حدقه

رسد، تنها رد گردد و به هیچ جا نمىگردد و مىاى، بى وقفه و پایان ناپذیرى مىزند، در محیط دایرهبرق مى
شود.مسیر گردشش گودتر و گودتر مى
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ناك از دایره است. این تصویرى وحشت

استمرار: تقدیس 
کند. تصویر زندگى مسیحى، ثمر نیست، یعنى از الگوى دایره تبعیت نمىاما زندگى مسیحى این چنین بى

تصویر یک خط است که مبدأ، میانه و مقصدى دارد. هدف نهایى این مسیر، جالل یافتن است. خدایى که همه 
راى قومش هدف و مقصدى در نظر دارد. ما روزى به جایى خواهیم رسید که آواز چیز را در ابتدا آغاز نمود، ب

»بیا عزیزم و به ملکوتى که پدرم برایت آماده کرده، داخل شو.«گوید: شنویم که مىمسیح را مى
آنچه در عقب است فراموش کرده و بسوى آنچه در پیش است «گوییم: ما نیز همصدا با پولس رسول مى

» کوشم، به جهت انعام دعوت بلند خدا که در مسیح عیسى استرا کشیده در پى مقصد مىخویشتن
کند ). در زندگى مسیحى یک دعوت بلند وجود دارد. کسى که در داخل دایره حرکت مى14ù13:3(فیلیپیان

به جلو است. به رود. حرکت در این مسیر روایم که به سویى مىتواند باال برود. در مسیر خطى قرار گرفتهنمى
عبارتى در زندگى مسیحى پیشرفت هست. 

نوشته جان بانیان را به خاطر دارید. زائر یا سالک فردى "سیاحت مسیحى"حتماً اثر کالسیک مسیحى 
کشد، کند و رود. حرکت او به جلو بخاطر بار سنگینى که بر دوش مىمسیحى است که بسوى آسمان پیش مى

کند و حکمت دنیوى شود. باتالق یأس او را تهدید مىسر هر پیچ با مانعى روبرو مىکم تحرك است. وى در 
زند. به او پشت پا مى

ها و دامهاى بسیارى که در سر راه هر مسیحى قرار دارد، آگاه بود. اما از طرف دیگر به دو بانیان از وسوسه
(زایریم) و در حال پیشرفت. حقیقت دیگر درباره زندگى مسیحى نیز واقف بود: ما سالکیم 

برد. او زائر کسى است که در حال سفر کردن است. مسافرتهاى او، وى را به جاهاى عجیب و غریب مى
کند، در واقع هاى عهدعتیق در خیمه زندگى مىشخصى در حال حرکت است یک زایر مسیحى همچون عبرانى

شود. زندگى همیشه براى او در ر خانه این دنیا مستقر نمىبه نوعى نیمه چادرنشین است. او هرگز بطور کامل د
نوشد هرگز راکد نیست. او مانند ابراهیم، پدر ایمانداران مترقب شهر بهترى حکم یک مرز است. آبى که او مى

اند. است که معمار و سازنده آن خداست. قوم خدا همگى زایرانى هستند که بر زمین رحل اقامت افکنده
القدسى که در درون هر ایماندار ساکن گشته این پیشرفت را قطعیت کنند. روحیحیان پیشرفت مىهمه مس

هامان کنیم. ما هم مثل شاگردان در باالخانهگذارد در جا بزنیم. ما حتى سیر قهقرایى هم طى مىبخشد و نمىمى
ا بمانیم. گذارد همانجکنیم. اما عیسى نمىاى کز مىشویم و از ترس گوشهپنهان مى
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شود. ما از لحاظ طبیعى جسم و خون هستیم. زندگى مسیحى با عمل هیچکس مسیحى متولد نمى
مسمى است. تقریباً اصطالحى بى"مسیحى تولد تازه یافته "گردد. اصطالح القدس در تولد تازه آغاز مىروح

ود وقتى کسى تولد تازه یافت، از آن گویى الهیاتى است. و بهتر است بکار برده شاین اصطالح نوعى پریشان
پس مسیحى است. اگر مسیحى است، پس تولد تازه یافته است. نه مسیحى تولد تازه نیافته وجود دارد و نه غیر 

القدس در مسیح متولد شدن. این الزمه زندگى مسیحى تولد تازه یافته. تولد تازه یافتن یعنى اینکه بواسطه روح
است. مسیحى و نیز ابتداى آن 

کنند. همه ما با تولد تازه زندگى مسیحى خویش را آغاز همه زندگى مسیحى خود را به یک شکل  شروع مى
نماییم. شاید تجارب ما از تولد تازه با یکدیگر فرق داشته باشد. اما تولد تازه براى همه ما ضرورى است. مى

یحى سفر مسیحى خویش را بایک چمدان آغاز این نکته حایز اهمیت است که بدانیم هیچ دو فرد مس
یابند و بعضى دیگر در پنجاه و پنج سالگى. برخى از زمینه تربیتى ها در پنج سالگى تولد تازه مىکنند. بعضىنمى

آوردند و دیگران از زندگى بى بند و بار و افسار گسیخته و وحشى. ما با گناهان متفاوتى دست منضبط ایمان مى
کشیم. خالصه هر کدام کوله بارى از انواع و اقسام گناهان و صفتها را بر دوش مىبه گریبانیم.

اى از هنگام تولد دانیم. برخى دیگر هیچ خاطرهبعضى از ما حتى روز و ساعت ایمان آوردن خویش را مى
Mordecaiکند که مردخاى هم (اى صحبت مىتازه یافتن خویش در یاد ندارند. بیلى گراهام از جلسه

Hamتواند تاریخى دقیق ) بر پا کرده بود و در آن او مسیح را مالقات نموده بود. روت گراهام همسر وى نمى
را در خالل پنج سال اول ایمانش به عنوان لحظه ایمان آوردنش به مسیح تعیین کند. گروهى از مردم در لحظه 

شوند. این اشتباهى فاحش است که ستى مىکنند و گروهى دیگر دچار شادى و سرمایمان آوردن گریه مى
مصرانه بخواهیم به خود و دیگران بقبوالنیم که دیگران باید همان عالئم ظاهرى را هنگام ایمان آوردن از خود 

ایم. آنانى که تجربه ایمان آوردنشان ناگهانى و چشمگیر بوده، مایلند که به تجربه بروز دهند که ما تجربه کرده
ترى دانند، به دیده شک و ظن نگاه کنند. آنهایى که تجربه آرامدقیق ایمان آوردن خویش را نمىکسانى که تاریخ

دارند، ممکن است در مورد ثبات عاطفى آنهایى که تجربه هیجانى دارند، دچار شگفتى بشوند. 
سازد. متقاعد مىالقدس تجلیل کنیم که افراد را به طرق گوناگون و در زمانهاى مختلف باید از کار روح

ایم. تنها مسئله واقعى این است که مسئله اصلى که ما با آن روبرو هستیم این نیست که کى یا کجا ایمان آورده
ایم، پس با همه کسانى که در مسیح هستند، خواهر القدس متولد شدهایم یا خیر. اگر ما از روحآیا ما ایمان آورده

د:گویو برادر هستیم. پولس به ما مى
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اید، بوسیله ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست. و نه از اعمال زیرا که محض فیض نجات یافته
تا هیچکس فخر نکند. زیرا که صنعت او هستیم آفریده شده در مسیح عیسى براى کارهاى نیکو که خدا قبل 

).8:2-10مهیا نمود تا در آنها سلوك نمائیم. (افسسیان
ایم. مقطع همه ما برابر هستیم. هیچیک از ما به تالش یا قوت شخصى خود، مشمول نجات نگشتهدر این

شود و تولد تازه کار خداست. ما صنعت و آفریده مسیح هستیم. مسیح استاد صنعتگر است. کار او نه ضعیف مى
ند و نه ویژگیهاى فردى ما را. هر کدهد، نه هویت ما را نابود مىشود. زمانى که ما را فدیه مىنه خسته کننده مى

اى به معناى واقعى کلمه یک شاهکار مسیحى، اثر هنرى متمایزى است که مسیح خلق کرده است. هر فدیه شده
است. 

عمل خلق مسیح مثل تولید در خط مونتاژ نیست. او با صبر و حوصله و دقت بى پایان خمیره هر فرد را 
با من مدارا کن؛ هنوز کار خدا با من تمام "گوید: اید که مىا جایى خواندهدهد. حتماً این جمله رشکل مى

."نشده
دهند، تقدیس شدن یک فرایند است، فرایندى تدریجى. از دست کسانى که وعده  تقدیس آنى به شما مى

توان به مىاى که جان سخت است و ناى زهر آگین در بین برخى مسیحیان وجود دارد آموزهفرار کنید.آموزه
باشد. این آموزه چنین ) موسوم مىPerfectionismو به آموزه کمال گرایى (- اش کرد آسانى خنثى

برکت "و "عمل ثانوى فیض"اند. آنان وعده تعلیم میدهد که بعضى از افراد در این دنیا به کمال روحانى رسیده
دهند. از چنین معلمانى بپرهیزید. تقدیس آنى مى"ثانوى

هنگامى که نخستین بار یکى از واعظین تقدیس آنى را مالقات کردم، هنوز چند ماهى از مسیحى شدنم 
گذشت پیشنهاد کرد که  بر من دست گذارده دعا کند تا من برکت ثانوى را بیابم. من این موضوع را خیلى نمى

کردم این بود که من هنوز ترین و شدیدترین دلسردى که در زندگى مسیحى جدیدم تجربهجذاب یافتم. جدى
هاى هاى عمیقى را تجربه کرده بودم، اما گویى در جنبههاى زندگیم، پیروزىکردم. در برخى جنبهداشتم گناه مى

دیگر بسیار یکدنده و رام نشدنى بودم. پیش از آن متوجه شدت و وخامت جنگى که میان جسم و روح وجود 
دارد، شده بودم.

ظ مزبور براى یافتن تقدیس آنى دعا کردم. اما این دعا کارگر نیفتاد. برکت ثانوى از من بهر تقدیر با واع
گریخته بود. مارتین لوترکه بخش اعظمى از جوانیش را صرف تالش براى کامالً پارسا زیستن نموده بود، چنین 

ان) به آسمان دست یابد، توانست از طریق رهبانیت (زندگى وفادارانه در دیر و کسوت راهباگر کسى مى«گفته: 
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توانست به برکت ثانوى دست یابد، من دست یافته اندیشیدم اگر کسى مىمن هم مى» من دست یافته بودم.
بودم. 

این واعظ معتقد بود که گناه من جلوى تالشم را براى کسب رهایى از گناه سد نموده است. من داشتم در 
خواهم از گفت که اگر مىشدم. این واعظ عمالً داشت به من مىچرخه تسلسل باطل و بس خطرناکى گرفتار مى

ر پیش از آنکه بتوانم به برکت شر گناهم خالص شوم، باید نخست از شر گناهم خالص شوم. به عبارت دیگ
ثانوى دست پیدا کنم، تنها یک چیز الزم بود، برکت ثانوى.

سرانجام، خادم دیگرى یاریم کرد تا از این معضل ناامید کننده بیرون آیم. به زودى دریافتم که ایده برکت 
ثانوى که به من تقدیس آنى خواهد بخشید، فریبى معصومانه است. 

اند. اند که به تقدیس کامل دست یافتهام که ادعا کردهن تجربه، تاکنون با دو نفر مالقات کردهپس از ای
اند باید یکى از اند به کمال روحانى دست یافتهانگیز بود. آنهایى که متقاعد شدهزندگى مسیحى این دو بسیار غم

عت خدا را تا حدى تنزل دهند که بتوانند از آنها این دو کار یا هر دو را انجام دهند: باید الزامات و مطالبات شری
اطاعت کنند، یا اینکه باید شدیداً بر خود غره شوند و سطح روحانیت خویش را خیلى باال برآورد نمایند. 

هر دو راه مهلک است. پایین آوردن معیارهاى شریعت خدا، تجاوز نمودن به ساحت قدوسیت خداست. غره 
وحانى شخصى چیزى نیست جز توهم و خود بزرگ بینى افراطى که اوج غرور است. شدن بر دستاوردهاى ر

تقدیس مستلزم چیزى بسیار فراتر از تجربه آنى دست گذاردن بر شخص است. تولد تازه آنى است. عادل 
پیگیر بر اى شمردگى آنى است. اما تقدیس فرآیندى است که تا آخر عمر ادامه دارد. این فرایند مستلزم مبارزه

بانیان طى کرد، در هر قدمش دامى گستره است و شمار است. درست مثل سفرى که زایر جانضد موانع بى
ها عبور باشد. سفرى است که ما را از شب تیره نفس، وادى سایه موت و بیابان وسوسهمسیرى پرمخاطره مى

دهد. مى
دهد که همراهمان خواهد آمد و ما را به ا وعده مىولى این مسافرت یک ضمانت نامه نیز دارد: مسیح به م

مقصد خواهد رسانید خداوند ما کارى را که شروع کرده به انجام خواهد رسانید. او صنعت دست خویش را در 
بینیم، باقى بمانیم.گذارد درحالى که مردمان را درختان خرامان مىنیمه راه آفرینش رها نخواهد نمود. او نمى

خواهد که ما هر چه بیشتر درباره خدا بیاموزیم و یاد وند شدیداً مشتاق سعادت و بلوغ ماست. او مىنه، خدا
خواهد که ما از خشنود ساختن خدا وجد و شادى بدست شود او را خشنود ساخت. او مىبگیریم که چگونه مى

ن روشن و واضح ببیند تا در نحوه خواهد، مثل مرد نابینایى که شفا یافت، متحول شویم و چشمانماآوریم. او مى
برداشتمان و عملکردمان در دنیا رشد کنیم. رشد و تحول در چنین برداشتى، یعنى فراگیرى بیشتر و بیشتر درباره 
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سازد. رشد در خشنود ساختن خدا همان فرآیند تقدیس است. و این آن امورى که  خداى قدوس را خشنود مى
همان بحث مورد نظر کتاب ما است.
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بخش دوم 

هدف از زندگى مسیحى 
یک فرد متعصب کسى است که هدفش را گم کرده «یکبار در مورد شخص متعصب این تعریف را خواندم: 

رود. او داند به کجا مىچرخد و نمىمتعصب سراسیمه بدور خود مى». زند تا آنرا پیدا کندو به هر درى مى
است. بازیکن بسکتبالى بدون سبد و تنیس باز بدون تور و گلف باز بدون زمین چمن

خواهد در فرآیند تقدیس پیش رود و خشنود ساختن خدا را یاد بگیرد، باید از هدفى که اى که مىمسیحى
شود. اى است که خیلى راحت فراموش مىاى روشن و واضح داشته باشد. این مسئلهدر نظر دارد، ایده

عدالت او را بطلبید که این همه براى اول ملکوت خدا و «کند: هدف چیست؟ عیسى هدف را چنین بیان مى
).33:6(متى» شما مزید خواهد شد

بیایید عناصر این فرمایش مسیح را مورد بررسى قرار دهیم. نخست، عیسى گفت که باید بطلبیم. طلبیدن 
هاى اى را گم کرده و همه سوراخ سنبهچیزى، مستلزم تالش و جستجوى پیگیر است. مثل زنى است که سکه

یابد، بلکه مستلزم کار و کوشش مداوم است. کند تا آنرا بیابد. طلبیدن با چرت زدن تحقق نمىنه را جارو مىخا
اى نشسته پا روى پا بیندازیم تا خدا بیاید و آنرا در دامانمان بیفکند. اینطور نیست که گوشه

معروف چگالى نسبى را کشف دان یونانى، که در حین استحمام، اصلهمه ما داستان ارشمیدس، ریاضى
. همچنین داستان کشف قانون جاذبه توسط آیزاك ")، یافتمEurekaاورکا ("دانیم. او فریاد زد: نمود، مى

هاى دانیم. این بارقهنیوتن را هنگامى که زیر درخت سیبى نشسته بود و سیبى بر سرش فرود آمد، نیک مى
، صرفاً اوج جستجو و کاوش پیگیر سالیان بود. دستاوردهاى روشنگرى که بر ارشمیدس و نیوتن تابیدن گرفت

این دو نفر نتیجه بخت و اقبال نبود. در مورد تامسن ادیسون گفته شده که وى بیش از هزار ماده و عنصر 
بینیم که مختلف را آزمایش کرد تا اینکه بهترین و مناسبترین رسانا براى المپ الکتریکى را پیدا نمود. پس مى

خواهیم خشنود ساختن خدا را یاد بگیریم باید شانس نیست بلکه تالش و کار مداوم. ما هم اگر مىصحبت 
چنین کنیم. 

گوید، ما باید اول از ما خواسته شده که ملکوت خدا و عدالت او را بطلبیم و حتماً توجه دارید که عیسى مى
)است که صرفاً به protosول بکار رفته پروتوس (این چیزها را بطلبیم. واژه یونانى که در عهدجدید براى ا

اى از چیزهاى بسیار نیست. بلکه این واژه بیشتر حامل بار معنایى اولویت داشتن معنى اول در میان مجموعه
اول، باالتر از هر چیز "باشد: است. ترجمه دقیقتر این جمله که با مفهوم اصلى آن سازگارتر است، چنین مى

."و عدالت او را بطلبیددیگرى، ملکوت خدا
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ملکوت را بطلبید. عدالت را بطلبید. اینها اولویتهاى زندگى مسیحى است. 

طلبیدن ملکوت خدا
اى بس گیج کننده است. ما این طلبیدن، ملکوت خدا یعنى چه؟ در جهان مسیحیت طلبیدن روحانى مسئله

."کند)ست من مسیحى نیست، ولى طالب است (جستجو مىدو"شنویم: کلمات را خیلى از دهان مسیحیان مى
دانیم این است که شخص غیرمسیحى طلبیدن براى اشخاص غیر مسیحى به چه معناست؟ چیزى که ما مى

). یک فرد بى 11:3(رومیان"گوید: کسى طالب خدا نیستطلبد. پولس مىطلبد. او خدا را نمىخدا را نمى
اى است که از کند.الگوى طبیعى انسان بگونهب خدا نیست. بى ایمان از خدا فرار مىایمان، هرگز و هرگز  طال

کند. عیسى آمد تا گمشده را بجوید و نجات بخشد او جوینده و گریزد و خویشتن را از وى پنهان مىخدا مى
د قرار دارد، طالب حقیقى است؛ ما کسانى هستیم که دائماً در حال گریزیم. انسانى که در وضعیت گناه آلو

باشد، اما طالب خدا نیست. بدنبال پاسخهایى براى معماهاى زندگیش مى
طلبند؟ بیایید آنها را مورد بررسى قرار دهیم. رسد که بى ایمانان خدا را مىپس چرا عقب چنین بنظر ما مى

یزهاى دیگر هستند آنها جویاى خوشحالى، آرامش فکر، خالصى از احساس تقصیر، زندگى با معنى و خیلى چ
تواند به ایشان عطا کند. آنها طالب مزایاى خدا هستند. گناه انسان طبیعى دقیقاً دانیم تنها خداست که مىکه ما مى

خواهد بدون آنکه خود خدا را بخواهد. این است: او مزایاى خدا را مى
ست که در لحظه ایمان آوردن آغاز تأکید من براین نکته به دلیل آنست که: طلبیدن خدا اقدامى مسیحى ا

، ولى جالب اینجاست که یافتن خدا تازه سرآغاز طلبیدن "یافتیم"گردد. هر چند شاید به دنیا اعالم کنیم که مى
انجامد. طلبیدن خدا آن چیزى است که اوست. طلبیدن خدا، فعالیتى است که تمام مدت عمر به طول مى

جاناتان ادواردز 
)Jonathan Edwards نامیده است. "مهمترین مشغله در زندگى مسیحى") آنرا

گوید: طلبیدن ملکوت خدا یعنى تحقق بخشیدن به فرمان آخر عیسى و این قسمت از دعاى ربانى که مى
»ملکوت تو بیاید. اراده تو چنانکه در آسمان است، بر زمین نیز کرده شود.«

خداوندا، آیا در این وقت ملکوت را بر اسرائیل «وى کردند، این بود: آخرین پرسشى که شاگردان عیسى از 
). درست لحظاتى پیش از آنکه عیسى در صعود پرجاللش، این سیاره را 6:1(اعمال» باز برقرار خواهى داشت

ترك گوید. شاگردانش با واپسین سئوال خویش او را تحت فشار قرار دادند. سئوال در مورد ملکوت بود. 
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» شاهدان من خواهید بود«نخست با توبیخى مالیم به آنها پاسخ گفت و سپس فرمانى صادر نمود: عیسى 
).8:1(اعمال 

ایم تا با شهادت دادن درباره ملکوت، آنرا بطلبیم. از ما خواسته شده که بطلبیم تا به دنیا نشان ما خوانده شده
نانکه در آسمان است، بر زمین نیز آورده شود باید دهیم، ملکوت خدا چگونه جایى است. براى آنکه ملکوت چ

توانیم با خدمت کردن به پادشاه خدا، فرزندان وفادار پادشاه اراده او را همینجا و هم اکنون اجرا کنند. ما مى
سازد. دلیلى وجود شاهدان پادشاهى (ملکوت) خدا باشیم. این است اراده خدا و آن چیزى که او را خشنود مى

ملکوت تو بیاید، اراده تو کرده «دهد. عیسى آمدن ملکوت را با انجام دادن اراده خدا به هم ربط مىدارد که 
آید که در آنجا باشند. ملکوت خدا در جایى به زمین مىبه هم وابسته هستند. آنها دو روى یک سکه مى» شود

اراده او کرده شده باشد. 
ین است: هدف بزرگ و فراگیر زندگى مسیحى اطاعت کردن از گیریم چناى که از این بحث مىپس نتیجه

پادشاه است و خشنودى او در گرو اطاعت ماست. 

طلبیدن عدالت 
جستجو براى ملکوت، با جستجو براى عدالت خدا به هم مرتبط است. این همان عدالتى است که خود 

او بره بى عیب و پسرى بود که پدرش از او اى از عدالت بود.عیسى به نمایش گذارد. زندگى عیسى بارقه
). خوراك او آن 17:2خورد (یوحنامقدس از قول او آمده که غیرت خانه پدرش او را مىخشنود است. در کتاب

). عیسى نه تنها خداى مجسم بود بلکه نمونه عالى عدالت 34:4بود که خواهش پدرش را بجا آورد (یوحنا
پذیر نیست که از الوهیت او تقلید کنیم، ولى بر ما فرض است که از اى ما امکان(پارسایى) انسانى نیز بود. بر

وقف و سرسپردگى او در جهت خشنودى خدا تقلید کنیم. 
زمانى که من مسیحى شدم، اولویتهاى جامعه مسیحیان را به من معرفى کردند. من خیلى زود یاد گرفتم که از 

را براى پرستش و وقتى را براى مطالعه کالم و دعا اختصاص دهم و به رود که هر روز وقتى من انتظار مى
کلیسا بروم و کالً زندگى پرهیزگارانه عارى از ناسزا گفتن، مشروبخوارى، استعمال دخانیات و امثال اینها پیشه 

نوشتم. ىام را با سبک جدیدى مهاى شخصىدانستم که عدالت خیلى فراتر از این چیزهاست. نامهکنم. هیچ نمى
کردم که گویى صفحاتى از رساالت عهدجدید است. به زودى آموختم که در محاوره از آنها را طورى شروع مى

، بلکه آنرا "گفتمنمى"کلمات و اصطالحات نامفهوم و قلمبه سلنبه مسیحى استفاده کنم. دیگر چیزى را به کسى 
توانم صحبت کنم، و دریافتم که دیگر بسختى مىبود"برکت"هر فرصت خوبى یک "گذاشتمدر میان مى"با او 
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اى روحانى استفاده ننمایم. با این حال خیلى زود دریافتم که هایم از اصطالحات کلیشهبدون اینکه در جمله
زندگى مسیحى خیلى فراتر از پرستشها و رازگاهان هر روزه و کلمات مقدس مآبانه است. فهمیدم که خواست 

خواست که در ایمانم و اطاعت رشد کنم و از مرحله  شیرخوارگى در آمده او از من مىخدا بیش از اینهاست.
گوشت بخورم. همچنین متوجه شدم که اصطالحات مسیحى تنها شکلى نامفهوم از ارتباط چه با غیر مسیحیان 

اى یک ن حرفهو چه با مسیحیان است. فهمیدم که بیش از آنکه بخواهم بدنبال دیندارى حقیقى باشم، اسیر زبا
فرهنگى است که زیر مجموعه فرهنگى فراگیرتر Subculrureام (خرده فرهنگ یا خرده فرهنگ شده

م).-است. مثالً فرهنگ مسیحیان ایرانى، خرده فرهنگ، فرهنگ ایرانى است 
ین اشتباه تنها اشتباه من در این بود که: روحانیت را با عدالت عوضى گرفته بودم. و نیز دریافتم که من در ا

نیستم بلکه خیلى از انسانها دور مرا گرفته بودند که ایشان هم در این مورد دچار کج فهمى بودند روحانیت، 
جایگزینى کم ارزش براى عدالت است. 

تر یا پرهیزگارتر بود. امثال توان روحانىدر طى سالها جوانان مسیحى زیادى از من پرسیدند که چگونه مى
. در عجبم که چرا همه "شود عادل بودبه من یاد بده که چگونه مى"د ساعى کم است که گفت: آن شاگر

اى دارد؟خواهند روحانى باشند؟ منظور از روحانیت چیست؟ پرهیزگارى چه فایدهمى
اى براى رسیدن به هدفى واالتر نباشند، روحانیت و پرهیزگارى، خود هدف نیستند و در واقع اگر وسیله

رزش ندارند. هدف از روحانیت باید رسیدن به عدالت باشد. ا
مقدس، دعا، حضور در کلیسا، بشارت دادن انضباط روحانى براى نیل به عدالت ضرورى است. مطالعه کتاب

توان توانند هدف نهایى باشند. بدون روحانیت نمىاند، اما هیچکدام نمىهمه و همه براى رشد مسیحى ضرورى
باشد، بدون اینکه "روحانى"دست یافت. اما این امکان وجود دارد که فرد، دست کم بطور سطحى، به عدالت

عدالت را کسب نموده باشد. 
مقدس هم دانش وسیعى عیسى فرد دعا بود. زندگى مبتنى بر دعاى او پر شور و قدرتمند بود. در مورد کتاب

د. او فردى روحانى بود اما در نهایت روحانیت او، خود را در داشت و به معناى واقعى کلمه استاد کالم خدا بو
عدالت اصیل و صحیح نمایان ساخت. روحانیت عیسى امرى صرفاً سطحى نبود. زندگى درونى او در اطاعت 

یافت، اطاعتى که تا به موت دست از آن نکشید.اش بروز مىبیرونى
ست: عدالت یعنى انجام دادن آن کارى که در نظر خدا ترین پاسخ به این سؤال این اعدالت چیست؟ ساده

گردد. عادل بودن یعنى تر مىدرست است. این تعریفى ساده است که البته وقتى به عمق آن وارد شویم، پیچیده
انجام هر آنچه که خدا ما را براى انجامش خوانده است. الزامات عدالت حقیقى آنقدر بزرگ و زیادند که 
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توانیم بطور کامل بدان نایل شویم. عدالت حقیقى مستلزم پیروى از تمام این دنیا نمىهیچیک از ما در 
هاى خداست. توصیه

کشد. مواقعى هست که خدا اى ساده از عدالت حقیقى را به تصویر مىمقدس در مواردى، خالصهکتاب
که این همان جوهره عدالت حقیقى کند فرامین خود را خالصه کرد جوهر و چکیده آنرا در چند عبارت بیان مى
است. بیایید یکى از همین شرحهاى خالصه را مورد بررسى قرار دهیم. 

اى از کتاب میکاه شمه
خوانیم:ما در کتاب میکاه نبى این عبارت اجمالى را در مورد زندگى مقدس مى

طلبد، غیر از اینکه انصاف را چه چیز را مىاى مرد، از آنچه نیکو است ترا اخبار نموده است و خداوند از تو
8:6بجا آورى و رحمت را دوست بدارى و در حضور خداى خویش با فروتنى سلوك نمایى؟ میکاه

توان بدست آورد. خدا از من انصاف، رحمت (یا محبت وفادارانه) و فروتنى. این سه عامل را به راحتى نمى
خواهد که در هر مسئله مهمى انصاف و رحمت را رعایت کنم. او از مصاحبت با مقدسین فروتن لذت مى
قاومت نماید. برد. او وعده داده که فروتنان را فیض مضاعف عطا کند و با متکبران ممى

) که بخاطر شرکتش در پرونده السبرگ Charles Colsonاین اواخر چارلز کولسون (
)Elsbeirg روانه زندان شده بود. از محبس آزاد گشت. با اینکه او در رسوایى واترگیت هیچ نقشى (

دانستند. روزى او نداشت ولى همه او را در فعل و انفعاالتى که منجر به سقوط ریچارد نیکسون شد، دخیل
کرد و دانشجویان مخالف نیکسون بیرحمانه سخنرانیش را قطع داشت در محوطه دانشگاه سخنرانى مى

هى، کولسون، چرا کنار "کردند. در این میان یکى از دانشجویان به وسط سخنان کولسون پرید و فریاد زد: مى
"نیکسون ماندى؟

"چون او دوست من بود."دانشجوى معترض نگریسته، پاسخ داد: کولسون رشته صحبتش را قطع کرد و به 

با شنیدن این جواب جمعیت، یکباره و بطور خود جوش منفجر شد و فریاد تحسین از هر طرف برخاست. با 
اى که باعث اینکه همه حضار از واقعه واترگیت و رخدادهاى مرتبط با آن منزجر بودند، ولى ایشان از وفادارى

دى بخاطر دوستى به زندان برود، تقدیر کردند. شده بود مر
کند. این دهد، استفاده مىمى"محبت وفادارانه"از همان واژه عبرى که معنى "رحمت"گوید، وقتى میکاه مى

ماند. همان محبتى است که خدا نسبت به فرزندانش دارد. این محبت، محبتى پایدار و بادوام است و تا ابد مى
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ماند. این همان آید که اعمال فرزندان خدا مورد تأییدش باشد، ولى باز کنارشان مىدرت پیش مىبا اینکه بن
اولویت محبت مسیحى است. 

الزم نیست که فرزندان من محبت مرا به خود جلب کنند. آنها ممکن است مرا دلسرد، ناامید و حتى عصبانى 
کاهد. پدر پسرگمشده هرگز محبتش سبت به ایشان چیزى نمىکنند. اما خطاها و اشتباهات آنها، از محبت من ن

هایم اجازه هر کارى را ندهم ولى را از محبت ورزیدن به پسرش دست نکشید. ممکن است من هر روز به بچه
خواهید ثابت قدم بودن در عشق را دریابید، از خدا تقلید کنید که چگونه هر روز باید به آنها محبت کنم. اگر مى

نماید. کنیم باز ما را محبت مىاشتباهها و گناهانى که مىعلیرغم
کند تا بر خالف گناهانمان، به پیش رویم. وفادارى. رحمت. اینها شرایطى است که به ما مسیحیان کمک مى

دوست وفادار بودن مستلزم چیزى فراتر از پذیرش کورکورانه است. دوستى وفادارانه، حلم، پرهیزگارى، تواضع 
باشند. انگیزه ما براى وفادار بودن به دیگران این است که خود مسیح القدس مىطلبد که جملگى ثمره روحمىرا

اى نشان داده.نسبت به ما چنین وفادارى
اى از تعالیم مسیح شمه

چنانکه «ترین شکل ممکن در این عبارت موجز خالصه کرده است: عیسى زندگى مسیحى را به ساده
). ما این فرمایش را 31:6(لوقا» هید مردم با شما عمل کنند، شما نیز به همان طور با ایشان سلوك نماییدخوامى

تواند قانون اى که از الماس و یاقوت نیز گرانبهاتر است. هر کودکى مىنامیم. قانون طالیىقانون طالیى مى
ون اغراق شاهکار است. طالیى را از بر بگوید، اما آنرا جزیى از زندگى روزانه کردن بد

گیرانه متنفرم و اصالً از بودن در مجالسى که یک عده ایراد گیر و بهانه جو دور هم من از انتقادهاى خرده
کنند، خوشم بیاید برم. برایم مشکل است که از آدمهائى که در مورد هر چیز قضاوت مىاند لذت نمىجمع شده

توانم از ایشان خیلى چیزها بیاموزم. از کسانى ولى مىتوانم طرز برخوردم با اینگونه افراد را کنترل کنم، و نمى
توانم یاد بگیرم که چه چیزهایى لطمه زننده است. از قضا آن چیزى که موجب آزار اند مىاى زدهکه به من لطمه

توانم یاد بگیرم که چه کارهایى شود. بنابراین مىگردد، همان رفتارى است که موجب آزار دیگران نیز مىمن مى
ا دیگران نباید بکنم.ب

کنیم. این گیرانه این است که غالب اوقات عیناً آن را تالفى مىواکنش ما نسبت به انتقادهاى جزیى و خرده
گوید بدى را با بدى جواب آید. اینجاست که عیسى مىدقیقاً همان جایى است که قانون طالیى به کار مى

خواهیم آنها با ما رفتار کنند، همان مهربانى و رحمت است. این مستلزم ندهید. رفتار کردن با مردم آنگونه که مى
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آنست که ما با مالحظه و اهل تعمق و متفکر باشیم. اما این خیلى فراتر از ادب و نزاکت بخرج دادن است. یعنى 
سازد. انجام دادن آن چیزى که درست است و خدا را خشنود مى

دگى کردن. یعنى درست با مردم رفتار کردن. یعنى با صداقت زیستن. عدالت (پارسایى) یعنى درست زن
توان به او اعتماد کرد. او پیوسته صادق است و صداقت خویش را حراج شخص عادل کسى است که مى

کند. وى انسانى اخالقى است، بدون اینکه خشکه مقدس باشد. وى شخصى پرهیزگار است بدون آنکه نمى
خواهد با مردم درست رفتار دهد. او مى. او نسبت به احساسات دیگران توجه نشان مىتظاهر به دیندارى کند

کند، چرا که در بعدى فراگیرتر مشتاق آن است که خدا را خشنود سازد. 

اى از رساله یعقوب شمه
"عادلیعقوب"نویسنده رساله یعقوب، احتماالً برادر خونى عیسى بوده است. در کلیساى اولیه او به 

کند، شاید باعث شگفتى بعضى مسیحیان شود. معروف بوده است. تعریف مختصرى که او از عدالت ارایه مى
پرستش صاف و بیعیب نزد خدا و پدر این است که یتیمان و بیوه زنان را در مصیبت ایشان تفقد کنند و خود را 

27:1از آالیش دنیا نگاه دارند. 
زند؟ وى دریافته بود که ز یتیمان و بیوه زنان. چرا یعقوب این حرف را مىپرستش حقیقى یعنى تفقد ا

ارزش خواهند بود اگر در آنها توجه به عدالت حقیقى توجه و عالقه نشان دادن به مردم است. دعاهاى ما بى
ون حامى بودند مردم وجود نداشته نشده باشد. در دنیاى قدیم، یتیمان و بیوه زنان در جامعه افرادى بى پناه و بد

و تحت فشار اقتصادى و ناتوانى حقوقى و از همه باالتر فشار عاطفى ناشى از رنج تنهایى، قرار داشتند. 
هایى براى کمک و سرپرستى از یتیمان و بیوه زنان و تأمین معشیت مالى آنان تنظیم و امروزه دولت برنامه

رند. با این وجود هنوز وضعیت بیوه زنان و یتیمان تدوین کرده است و تا حدى از حقوق مشروع برخوردا
باشند. هنوز محتاج توجه و محبت مى-و همه کسانى که تنها و بى یار و یاور هستند - مطلوب نیست. آنها

مؤسسات تأمین اجتماعى شاید عوض شوند. ولى نیاز این اقشار به محبت و شفقت همیشه پا برجاست. دین 
اندازد.ش نیست و عمالً قانون طالیى را از کارآیى مىدارى بدون شفقت دروغى بی

توانیم خدا را خشنود سازیم که از قانون طالیى اطاعت نماییم، رحمت و انصاف را بطلبیم و محبت وقتى مى
تار شود که با مردم همانگونه رفتار کنیم که انتظار داریم با ما رفوفادارانه ابراز کنیم. زمانى او از ما خشنود مى

ایم که فراموش شدگان و ستمدیدگان را مورد توجه و رسیدگى قرار دهیم. کنند. هنگامى او را خشنود ساخته
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از قبیل "روحانى"تر از قواعد این قوانین کالم خدا براى زندگى عادالنه (پارسایانه) است که خیلى سنگین
باشد. ممانعت از نوشیدن مشروب، کشیدن سیگار و لعن و نفرین کردن مى

عدالت براى خود قواعدى دارد ولى این قواعد خیلى بیش از قاعده هستند. اگر ما تمام توجهمان به قواعد 
باشد و مردم را از یاد ببریم، در حقیقت هدف عدالت را از فراموش کردیم. قواعد روحانى دقیقاً به این خاطر از 

شود که او مراقب مردم است. جانب خدا صادر مى
ما براى عادل بودن نیازمند قوانین هستیم، اما این قوانین باید درست باشند یعنى قوانین خدا باشند. ما نباید 
هیچ جایگزینى را بجاى قوانین خدا بپذیریم. در کالم خدا قواعد کافى و مناسبى براى خشنود ساختن خدا از 

ا شود، دیگر افرادى متعصب و بى هدف نیستیم، طریق زندگى عادالنه وجود دارد. اگر این قوانین ملکه ذهن م
بلکه فرزندان راستین پادشاه هستیم. 
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فصل سوم 

از خمیر مایه فریسیان احتیاط کنید 
این هشدار تهدیدآمیز است. این هشدارى بود که وقتى سزار شنید، استخوانهایش به لرزه »! احتیاط کنید«

بان جلوى کشتى شنید افتاد. این همان هشدارى است که اسماعیل دریانورد در داستان موبى دیک از دهان دیده
نگ سفید بود، پیوست. توجه به تابلوى وار بدنبال نهو سپس به همراه جاشوها به ناخدا اخاب  که دیوانه

، "احتیاط"کافى است که هر دزدى را از ورود به منزل مورد نظرش منصرف سازد. کلمه "مراقب سگ باشید"
کند. اخطارى که این تصور را به خاطر نوعى هشدار است که ما را در همان جایى که هستیم میخکوب مى

ه خطرى ما را تهدید کند یا آسیب و ایضایى به ما وارد شود. سازد که ممکن است ناگاانسان متبادر مى
از خمیر «عیسى از همین کلمه براى هوشیار کردن شاگردانش براى پرهیز از خطرى مهلک استفاده نمود، 

گذارد تا نشان دهد، ممکن است ). عیسى براى کلیسا تابلوى راهنمایى مى1:12(لوقا» مایه فریسیان احتیاط کنید
قتال بدون اینکه سوءظن کسى را برانگیزد، توسط کلیسا بلعیده شود. وى در مورد گرگهایى هشدار داد که سمى

سازند. آیند، قاتالن حریصى که خویشتن را در زیر رداى روحانیت پنهان مىدر لباس میش مى
ضرر دى از آن که بنظر بىکشد. مقادیر زیاخطر در اینجاست که تنها مصرف اندکى از این زهر، انسان را مى

اى از آن قادر است تا همه را مسموم کند. او فرمود اندك شود، حال آنکه ذرهرسد به پیکره کلیسا تزریق مىمى
).6:5قرنتیان(اول"سازدمخمر مى"خمیر مایه تمام خمیر مایه را 

تواند حیات مسیحى را بالکل مىدهد کهعیسى دارد با این کلمات در مورد عامل مسرى و عفونى هشدار مى
شود. عیسى با اخطارى هولناك بر هشدار اى کوچک شروع مىنابود سازد و این چیزى است که از پدیده

تا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فریسیان افزون نشود، به ملکوت آسمان هرگز «افزاید. خویش دو چندان مى
).20:5(متى» داخل نخواهید شد

توجه نکنیم، ممکن است سگ ما را گاز بگیرد و "مراقب سگ باشید!"به تابلوى هشدار دهنده اگر ما
دهد، خیلى فراتر از خطر از دست دادن چند قطره خون یا شلوارمان را تکه پاره کند. ولى هشدارى که عیسى مى

اى از پارچه شلوار است. صحبت سر محروم شدن از ملکوت خدا است. تکه
یرمایه هولناك فریسیان چیست؟ در یک کالم، این خمیرمایه، ریاکارى است، یعنى خمیرمایه عدالت این خم

کاذبانه، خمیرمایه فریب و تظاهر به پارسایى حقیقى. 
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دهد باید شرایطى حتماً فراهم گردد تا در پى کلمه تا یعنى مادامى که نشان مى"تا عدالت شما...افزون نشود"
دهد که عدالت ما باید بطور کامل از عدالت کاتبان و انجام شود. در اینجا عیسى هشدار مىآن شرایط، عملى

فریسیان زیادتر شود تا ما ملکوت خدا را از دست ندهیم. 
این یکى از هشدارهاى عیسى است که اکثر اوقات نادیده گرفته شده. خصوصاً مسیحیان امروزى که دیگر 

اند. از این گذشته، باالخره ما باید نگران چه نند، آنرا بالکل به باد فراموشى سپردهبیخطرى در این هشدار نمى
باشیم؟ از دیدگاه ما، فریسیان گروهى ریاکار، فاسد و بى وجدان بودند که در عمل براى قتل مسیح دسیسه 

کى است که عاشقان توان تصور کرد؟ مطمئناً این کار کوچتر مىتر و اهریمنىچیدند. چه چیزى از این کثیف
اند. ترین دشمنان عیسى در عدالت سبقت جویند. فریسیان براى ما مظهر فساد و انحراف شدهمسیح ازسرسخت

ترین مسیحى نبایستى در سبقت جستن از عدالت فریسیان در نگاه اول شاید چنین به نظر برسد که حتى ضعیف
مشکلى داشته باشد. 

از چه چیزى باید "توانیم بپرسیم: ویى به عیسى آماده کرده باشیم. مثالً مىشاید جوابى ساده براى پاسخگ
ایم و محض ایمان، عدالت خود مسیح شامل حالمان نگران باشیم؟ ما مسیحیان بواسطه ایمان، عادل شمرده شده
دیگر چه تر است. پس اگر ما عدالت مسیح را داریم،گشته است. قطعاً عدالت مسیح از عدالت فریسیان افزون

جاى نگرانى است؟
پاسخ به این سادگى که کارى ندارد! مطمئناً اینطور است که اگر ما حقیقتاً به مسیح ایمان داشته باشیم، 

ایم و ملکوت از آن ماست. چه عدالت او را نیز داریم. به ما ابالغ شده که بوسیله خدا عادل شمرده شده
ى که عدالت مسیح را دارا هستند، یقیناً وارث ملکوت خدا نیز خواهند شد، اطمینانى از این باالتر که همه آنهای

تواند از عدالتى که هر مسیحى بواسطه ایمان دیگر نیاز به چیزى بیشتر از عدالت مسیح نیست. هیچ عدالتى نمى
زى است که من او همه آن چی"در بر کرده، پیشى بگیرد. با این تعبیر، سراینده این سرود چه بجا گفته است که: 

."نیاز دارم
دانم که عدالت نجات تر هنوز پا برجاست، من از کجا مىاین پاسخ آسان است. با این حال پرستش عمیق

بخش مسیح را دارم؟ آیا این خود فریبى نیست که من فکر کنم این چیز واقعى را دارم، حال آنکه در حقیقت، 
کند به مسیح ایمان دارد، هیچ تضمینى این علت که شخصى ادعا مىایمانم ریاکارانه و ساختگى است؟ فقط به 

کند که او ایمان نجات بخش را داشته باشد. این ثمره زندگى ماست که واقعیت ایمان ما را ثابت ایجاد نمى
ى دهند. وقتى که کسدانیم که خدا از کسانى خشنود است که حقیقتاً مسیح را مورد اکرام قرار مىکند. ما مىمى
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کند، حال آنکه در زندگى هیچ تعهد و سرسپردگى نسبت به او سرسرى و بدون دغدغه از نام خدا استفاده مى
شود. این همان قسمت ترسناك هشدار عیسى است. کنیم که خدا خشنود نمىندارد، خود ما حس مى

هم هشدار و هم سگ 
اند، در صورتیکه اصالً را به در خانه خود زده"توجه! مواظب سگ باشید"هایى هستند که تابلوى صاحبخانه

سگ ندارند. آنها مدعى داشتن سگى هستند که وجود خارجى ندارد. واقعیتى نیست که این ادعا را تأیید کند. 
چ چیزى نیست که حرفهایشان را تأیید کند، کنند و هیعیسى در مورد کسانى که از کلمات توخالى استفاده مى

شود که عدالتشان اصیل سخنان شدید اللحنى ایراد کرد. سخنان او تهدیدى جدى براى کسانى محسوب مى
نیست. 

ها پرسه اى درباره یک دزد حکایت شده بود که مرتباً در اطراف خانهدر یک روزنامه محلى مطلب با مزه
شود و صاحبانش بدون اینکه نگهبانى براى بیند، کدام خانه در ایام تعطیالت خالى مىزد و مراقب بود که بمى

کند که داشتند چمدانهاى خود را اى توجهش را جلب مىروند. تا اینکه خانوادهخانه بگذارند به مسافرت مى
شود د و تا شب منتظر مىکنگذاشتند و بعد از اندکى خانه را ترك کردند. دزد خانه را نشان مىداخل اتومبیل مى

گیرد. دزد با مهارت بسیار قفل آورد. ولى جوابى نمىو در تاریکى به سراغ خانه رفته زنگ در را به صدا در مى
در نهایت "کسى خانه نیست؟"زند: شود. سپس در تاریکى بانگ مىکند و به درون خانه وارد مىدر را باز مى

. دزد با ترس و لرز "بیندبینم، عیسى هم تو را مىمن تو را مى"وید گبهت و شگفتى صدایى به او پاسخ مى
. "بیندبینم، عیسى هم تو را مىمن ترا مى"کند: پرسد، کى آنجاست؟ صدا بار دیگر همان جمله را تکرار مىمى

گیرد و خیالش زمانى راحت آمد مىکند و به سمتى که صدا از آن طرف مىدزد فندك خود را روشن مى
کرده یک طوطى درون قفس است. دزد با صداى بلند فهمد آنکه این جمالت را تکرار مىشود که مىمى
بیند که در زیر قفس طوطى یک سگ دوبرمن کند و ناگهان مىخندد و چراغهاى برق را روشن مىمى

)Dobermenحمله، عیسى، حمله!"گوید: ) بزرگ دراز کشیده است. آنوقت طوطى مى".
ک دوبرمن نمونه دارد که گاز گرفتنش بدتر از پارس کردنش است. عیسى واقعاً عادل است و عیسى ی

کند و کلمات پیروانش نیز باید چنین باشند. عالمت مواظب سگ باشید به واقعیت آشکار در مورد او اشاره مى
وم نصب کرده است. توخالى نیستند. واقعاً در محوطه منزل سگى وجود دارد و او عالمت را درست و با مفه



4

عالمت هشدار دهنده ایست که تنها زمانى اعتبار دارد که حقیقتاً سگى خطرناك وجود -مواظب سگ باشید
این عبارت تنها زمانى معتبر است که - "ما مسیحیان، فرزندان محبوب خدا، عدالت مسیح را داریم"داشته باشد. 

گوئیم واقعیت باشد. اینکه وانمود کنیم، بلکه آنچه مىما حقیقتاً روى عدالت متمرکز شده باشیم. نه 
کردند، افزون شود. از لحاظ ثمره عدالت ما باید از عدالتى که کاتبان و فریسیان به داشتن آن وانمود مى

ظاهرى فریسیان به باالترین سطح از عدالت دست یافته بودند. عدالت ایشان ظاهرى بود و تنها تظاهرات 
زد. از همه ه همراه داشت. ظاهر ایشان، سرشار از پاکدامنى و تقوا بود و بسیارى از مردم را گول مىخارجى را ب

ساختند که آنچه که دارند اصل و زد. آنها خود را متقاعد مىانگیزتر اینکه حتى خود فریسیان را نیز گول مىغم
و مدعى وفادارى به موسى بودند. خالصه به ) 29:8(یوحنا"پدر ما ابراهیم است"گفتند: واقعى است. ایشان مى

کردند. خود قبوالنده بودند که در ملکوت هستند. حال آنکه خدایى را که از تظاهر کردن متنفر است خشنود نمى
بیایید سطح عدالتى را که فریسیان بدان دست یافته بودند بررسى کنیم و باید کارمان را با توجه به این نکته 

ها را در اسرائیل پى که فریسیان کسانى بودند که یک نهضت اصالحات از نوع اصالحات پیوریتنشروع کنیم، 
گروهى معترض به نظام کلیسایى انگلستان بودند که در قرن شانزدهم Puritanها= افکندند (پیوریتن

زندگى کردن در دنیا و نهضتى را پایه گذارى کردند. و تأکیدشان بر تقدس، مسئله اختیار و اراده و زهد در عین 
خوریم، چرا که ایشان در فاصله زمانى میان م). در عهدعتیق ما به قشرى بنام فریسى بر نمى-خارج از دیر بود 

خاتمه عهدعتیق و ظهور عهدجدید، پدیدار گشتند. فریسیان در اصل گروهى از مردان بودند که نگران دست 
پرستى به قومیت یهود بودند.اندازى بت

رفت و یهودیان داشتند از وفادارى و اطاعت از عهد خدا اسرائیل داشت به سمت غیر مذهبى شدن پیش مى
جدا "یعنى "فریسى"شدند. این گروه بدین خاطر فریسى نامیده شده چون که با پدرانشان بسته بود، دور مى

با غیرت هر چه تمامتر خود را پرستى جدا کردند و. این مردان خویشتن را از روند گرایش به سوى بت"شده
وقف طلبیدن عدالت نمودند و در مسیر اطاعت از خدا، راه تعصب را پیش گرفتند. عالقه آنها به دین دارى نه 

کوشیدند تا خدا را خشنود سازند. سرسرى بود نه خرافى، بلکه مجدانه مى
دى بسمت نوعى پرهیزگارى ظاهر سازانه فریسیان اولیه انسانهایى شریف و صدیق بودند. اما نهضتشان بزو

که مبتنى بر عدالت شخصى بود، منحرف گشت. رفته رفته سعى کردند به اعمال نیکوى خویش توکل کنند و تا 
جایى پیش رفتند که وقتى منجى ظهور کرد، نه تنها نجات او را از دست دادند، بلکه براى کشتنش دسیسه 

توانند بدون پذیرش فدیه پنداشتند نیازى به مسیح ندارند و مىآنها مىچیدند. اشتباه فاحش آنان همین بود. 
اى که خدا فرستاده او را خشنود سازند. دهنده
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آید، افشاگر چهره از زمان عیسى، فریسیان شبیه چه کسانى بودند؟ آنچه که در زیر بصورت طرحى کلى مى
واقعى فریسیان سده اول میالدى است. 

مبشر بودندفریسیان
تر گردید تا مریدى پیدا کنید و چون پیدا شد، او را دو مرتبه پستبر و بحر را مى«عیسى به فریسیان فرمود: 

).15:23(متى» سازیداز خود، پسر جهنم مى
حد گذاشتند تا مریدى بیابند. این باالترینتجسم کنید غیرت بشارتى مردى را که خشکى و دریا را زیر پا مى

خدمات میسیونرى است. 
داد خدمت خویش را به شهر زادگاهم محدود من از سفر کردن نفرت دارم. اى کاش خدا به من اجازه مى

شوم تا جایى نمایم. اما افسوس که باید بخاطر کارم، مسافتهاى دور را بپیمایم. با این حال وقتى دعوت مى
کنم. ولى سنجم و بعد با سفر موافقت مىسیل مستمعین خود را مىصحبت کنم، بطور معمول میزان توان یا پتان

ام تا تنها به یک نفر موعظه کنم. از این بابت تاکنون هرگز از این طرف ایاالت متحده به آن طرف کشور نرفته
من شرمنده فریسیان هستم. 

غیرت مورمونها براى بشارت ایشان مبشر بودند. ولى عیسى نشان داد که مبشر جهنمند. غیرت آنها همچون
و نیز غیرت کمونیستها براى مرام و اعتقادى که دارند، حقیقتاً مایه شرمسارى ما مسیحیان است. 

اند تا مبشر باشند و دست به ولى هشدار کامالً صریح است. حتى با وجودى که مسیحیان خوانده شده
کند که اى هستیم هیچ تضمینى ایجاد نمىیر چنین وظیفهاقدامات میسیونرى بزنند، صرف این واقعیت که ما درگ

تر باشد. باید همیشه گوش به زنگ باشیم آیا براى بشارت و مأموریت عدالتمان از عدالت فریسیان افزون
مسیحى غیرت داریم یا خیر، اما اگر داریم، این به خودى خود دلیل بر اصالت ایمان ما نیست.

دادندفریسیان ده یک مى
عیسى یکبار اقرار نمود که فریسیان در دادن هدایا بر طبق موازین خودشان، بسیار سختگیر هستند. هیچوقت 

کند، این نکته را هایى که به آنها مىکردند. عیسى در خالل یکى از لعنایشان در پرداخت ده یک کوتاهى نمى
دهید و ار که نعناع و شبت و زیره را عشر مىواى بر شما، اى کاتبان و فریسیان ریاک«سازد: خاطر نشان مى

).23:23(متى» ایداعظم احکام شریعت یعنى عدالت و رحمت و ایمان را ترك کرده
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فریسیان در دام توجه زیاد به امور جزئى و فرعى گرفتار شده بودند. اولویتها براى آنها وارونه شده بود، یعنى 
بردند که تبدیل به اهم کردند و باال مى. امور فرعى را چنان بزرگ مىدادندبه ظاهر بیش از باطن اهمیت مى

گرفتند. ولى بهر روى آنان ده یک خویش را شد و در مقابل مهمترین فرایض را نادیده مىواجبات مى
پرداختند. مى

پرداختند. بنى اسرائیل نوبر محصوالت زمینى و در اسرائیل قدیم، معموالً ده یک را از محصول یا دام مى
توان از فرمایش عیسى گرداندند. سختگیرى فریسیان در دادن ده یک را مىنوبر گله خویش را به خداوند برمى

د. مصداق امروزى ده یک دادن فریسیان چنین دهنگوید آنان حتى از نعناع و زیره هم ده یک مىدریافت که مى
است که مثالً شخصى در خیابان یک سکه ده سنتى پیدا کند و آنوقت یک سنت از آن را بعنوان عشر به خدا 

بازگرداند. 
ام، نشان توانیم از ده یک دادن فریسیان درسهایى بیاموزیم. آخرین بررسى که بنده از نظر گذراندهما مى

دهند. اگر این درصد ده یک مى4کنند، تنها از میان ما مسیحیانى که خویشتن را انجیلى قلمداد مىدهد کهمى
کنند. درصد مسیحیان انجیلى بطور منظم و مرتب از خدا دزدى مى96بررسى موثق باشد، بدان معنى است که 

توجه ما به امور «ه بگوئیم: در این مورد نیز عدالت ما از عدالت فریسیان قاصرتر است. شاید اعتراض کرد
».بزرگتر است. الزم نیست ما نگران ده یک باشیم بلکه، باید توجهمان معطوف به عدالت و رحمت باشد

نمایند، توخالى هستند. دعوت ما اینست که اول در ها به همان اندازه که مىدر اکثر موارد اینگونه اعتراض
را به امور بزرگتر خواهد گمارد. حتى اگر این مطلب که ما مشغول امور چیزهاى اندك امین باشیم و بعد خدا ما

داشت باز این عذر آید، صحت مىبزرگترى هستیم که در مقایسه با آنها ده یک دادن امرى جزیى بحساب مى
موجهى براى ما نبود که از خدا دزدى کنیم. 

ایم که بدان دهند، بنابراین کارى نکردهیک مىاز طرف دیگر، اگر ما جزو گروه کوچکى هستیم که همه ده 
ایم. صرف ده یک دادن چیزى بیش از آن کارى نیست که فریسیان با ببالیم، بلکه صرفاً انجام وظیفه کرده

دادند. سختگیرى و دقت انجامش مى
لکه باید محتاط باشیم اجازه بدهید یکبار دیگر بگویم، نه تنها الزم است از خمیرمایه فریسیان احتیاط کنیم، ب

که فریسیان را با شدت و بیرحمى مورد داورى قرار ندهیم. آنان بخاطر اشتیاقى که براى خشنود ساختن خدا 
انگیز داشتند بر اعمال کوچک (و قابل رویت) عدالت بیش از حد الزم، پاى فشردند. براى ما خیلى وسوسه

بته این کار منجر به نادیده گرفتن امور کوچک و بزرگ با است که این اعمال کوچک را دست کم بگیریم، که ال
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شود و اگر در مورد همه این امور غفلت ورزیم، دیگر نخواهیم توانست بیش از فریسیان، خدا را خشنود هم مى
سازیم. 

فریسیان مردان دعا بودند
عیسى در مورد الگوى دعاى فریسیان نیز سخن گفت. آنان از تظاهر نمودن به دیندارى و پرهیزگارى در 

کردند. ولى گرفتند و با زبانى گویا و سلیس دعا مىاى به خود مىبردند. آنها ژست محترمانهمالء عام لذت مى
دانستند. برخالف داود که بالشش از اشکها اى که شاخصه دعاهاى داود بود هیچ نمىدر مورد کشمکش و مبارزه

مرطوب بود، بالش فریسیان همچون استخوانى خشک بود. ایشان حجره یا خلوتى براى دعا نداشتند، چرا که در 
خلوت کسى نبود که شاهد دعا کردنشان باشد. 

دیندارى فریسیان ظاهرى بود. ایشان مثل کشاورز داستان خوکى با پاى چوبین بودند: 
مردى یکروز یکشنبه به اتفاق همسرش از کلیسا به خانه برگشت و غذاى لذیذ روز یکشنبه را با هم نوش 
جان کردند. پس از شام، تصمیم گرفتند تا در زمینهاى اطراف به سوارى بپردازند. در جایى که داشتند با تانى 

چرد رو به زنش کرده در کنار جاده مىگشتند، ناگهان توجه شوهر به خوکى جلب شد که با پایى چوبین مى
پاى چوبین آنجاست! "نگاه کن! یک خوك"گفت: 

مرد بهت زده از این صحنه با خود اندیشید، کشاورزى که براى خوك علیلش یک پاى چوبین درست کند، 
اى مصنوعى و کالً باید فرد انسانى باشد. از این رو اصرار کرد تا جلوى خانه کشاورز بایستند تا در مورد این پ

ماجراى خوك پرس و جو کند. جلو رفته بر در خانه کوفت و خود را به کشاورز معرفى کرد. 
خیلى ببخشید که مزاحم وقتتان شدم، اما آنچه که کنجکاوى مرا تحریک کرد تا مصدع اوقات شما شوم این «

»را را براى من بازگو کنید؟بود که دیدم شما خوکى دارید که یک پایش چوبى است. ممکن است ماج
هایم براى دیدن من به اینجا آمده بودند، نه اصالً زحمتى نیست.  چند ماه پیش که نوه"کشاورز گفت: 

چرد. گاو خشم آلود بسمت بعدازظهر یک روز مشغول گردش در چراگاهى بودند که معموالً گاومان در آن مى
ها شد و ها انداخت و سپر بالى بچهبود خود را به میان گاو و بچهور شد. خوك که متوجه خطر شده آنها حمله
شد که باز ها درون آبگیر مزرعه افتاد و داشت خفه مىهایم را نجات داد. فرداى آن روز یکى از بچهجان نوه

خوك بدرون آب شیرجه زده جان او را نجات داد.
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آید. به شما تقریباً یکى از اعضاى خانواده به حساب مىبینید که خوك مورد نظر پس مى"کشاورز ادامه داد. 
توانم خودم را راضى کنم که این خوك عزیز را یکباره بکشم و همین خاطر است که یک پاى چوبین دارد. نمى

"بخورم!

کل قصه خوك...
واست وانمود کند که خهاى خوك نبود، بلکه مىواقعاً که چه کشاورز انسانى. او آنقدرها هم شیفته قهرمانى

انسانى قدرشناس است. خوك پاچوبى براى رهگذران، نماد انسانیت کشاورز بود، ولى رهگذر که از کل داستان 
خبر نداشت. عشق و عالقه فریسیان به دعا به همان اندازه عمیق بود که، عالقه و توجه کشاورز به خوك. ایشان 

شد. آن هم به این نیت که احترام ان به یکسرى حرکات ختم مىگرفتند و دعا کردنشفقط حالت دعا به خود مى
و آبرو کسب کنند. زندگى توام با دعاهاى بعضى از ما آنقدر بى بار و ثمر است که حتى از انجام حرکات 

سازد، دعاى ریاکارانه ما نیز او را ورزیم. همانطور که دعا نکردن خدا را مکدر مىمربوط به دعا هم غفلت مى
نماید.مىمکدر 

کردندمقدس خویش را مطالعه مىفریسیان نیز کتاب
برید که در آنها حیات کتب را تفتیش کنید. زیرا شما گمان مى«عیسى با این جمله فریسیان را توبیخ نمود: 

ند باب و توانست). فریسیان دانش آموخته علم الهیات بودند و مى39در بعضى متون 38:5(یوحنا» جاودانى دارید
مقدسشان، یعنى عهدعتیق را از بر بگویند. ولى بطن و جان کالم خدا را به باد فراموشى سپرده بودند. آیه کتاب

خوانند. مقدس نمىاما فریسیان الاقل در تفتیش کتب پشتکار داشتند. بسیارى از مسیحیان اصالً کتاب
گذارند. هر وقت بحثهاى الهیاتى لى خیلى زود آنرا زمین مىگیرند که آنرا بخوانند وبعضى وقتها تصمیم مى

کوشى کنند. اما کم هستند کسانى که با پشتکار و سختشود، یکى دو جمله از اینجا و آنجا نقل مىمطرح مى
رویم که جمع دوستان جمع باشد و مقدس مىکتب را تفتیش نمایند. ما زمانى به سراغ کالسهاى بررسى کتاب

اى مطرح گردد و البته با چاى و شیرینى هم از ما پذیرایى شود. غالب اوقات هم در سر این ته رفتهبحثهاى شس
اى که برازنده مطالعه و بررسى ماست، مقدس و تازه اغلب کلمهکنیم، جز بررسى کتابکالسها هر کارى مى

باشد.واژه سطحى مى
خواند تا شاگردان ساعى او بود. او قوم خود را مىعیسى عاشق کالم خدا بود. مطالعه کالم خدا خورونوش

مقدسى است. ما باید تعلیم صحیحى از کالم خدا باشند. ولى خواست او خیلى بیش از تحصیل دانش کتاب
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سازد، عدالتى است که در آن کالم خدا داشته باشیم. ولى حتى این هم کافى نیست. عدالتى که او را خشنود مى
شیم، نه فقط شنوندگان آن.ما کنندگان کالم با

اى بودند که کاتبان و مقدس، همگى جزیى از اعمال عادلهبشارت، ده یک دادن، دعا کردن، خواندن کتاب
نظیر بودند. اما با این همه اعمال آنها صرفاً جنبه ظاهرى دادند. ایشان در تمام این امور بىفریسیان انجام مى

دند. تنها حرکات ظاهرى آنها دال بردیندارى بود. ولى دلهایشان از خدا دور بود. داشت. آنان متظاهر و ریاکار بو
کشتند. کردند ولى روح شریعت را مىکتاب شریعت را سخت محافظت مى

). این 7:16نگرد (اول سموئیلنگرد و خداوند به دل مىشود که انسان به ظاهر مىکالم خدا به ما متذکر مى
دهد. ما ه براى خدا فقط روح شریعت مهم است و اهمیتى به نص آیات شریعت نمىبدان معنا نیست ک

توانیم به بهانه توجه به بطن شریعت، از لحاظ ظاهرى از کالم خدا سرپیچى کنیم. زندگى مسیحى که خدا نمى
ح را در سازد، زندگى است که هر دو بعد ظاهرى و باطنى را مراعات نماید. عدالت صحیح هم رورا خشنود مى

گیرد و هم نص ظاهرى آیات را. چنین اطاعتى است که از اطاعت کاتبان و فریسیان افزودن است و نظر مى
ایم. چنین اطاعتى است که ما بدان فرا خوانده شده
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فصل چهارم 

پیکار با دنیا 
گوید. فرد مسیحى ناگزیر از جدال با دنیا، جسم مارتین لوتر از پیکارى سه گانه در زندگى مسیحى سخن مى

آیند، و شریر است. این سه دشمنان سرسخت هر مسیحى هستند. اینها همیشه جوانمردانه به میدان جنگ نمى
و موذیانه دارند. شیطان هدایت این زنند و براى حمالت خویش تاکتیکهاى پرپیچ و خمبلکه گاه شبیخون مى

کند. شبیخون دزدانه را در دست دارد. جسم، دشمنى درونى است که با خرابکارى، روح را تضعیف مى
خواهیم در طول زندگیمان خدا را خشنود سازیم، پیوسته با این دشمنان در نبرد هستیم. قسمتى از ما که مى

دهد و اگر حقیقتاً در حال رشد باشیم، به کرات بر دشمنان خویش پیروز فرایند تقدس را این جنگ تشکیل مى
داند که غلبه کردن بر چنین دشمنان سرسختى چقدر مشکل است. گردیم. هر ایماندار حساسى بخوبى مىمى

دهیم، دنیا. روح دنیا و نظامهاىدر این فصل، اولین دشمن از این سه خصم بزرگ را مورد بررسى قرار مى
توان از جسم و شریر متمایز ساخت، اما نباید از آنها جدا دانست. ارزش گذارى آفرینش سقوط کرده را مى

جسم قسمتى از دنیاى سقوط کرده است و شیطان (شریر) رئیس این جهان نامیده شده. ما در این دنیا زندگى 
آئیم و همین دنیا عرصه کارزار ب مىکنیم و در واقع جزئى از آن هستیم. ما تا حدى محصول این دنیا بحسامى

شود. ماست. اینگونه نیست که مثالً خطرى اروپا یا آسیا را تهدید کند بلکه دنیا شامل زادگاه و موطن ما نیز مى
شویم، باز در حوزه نفوذ این دنیا هستیم و کماکان کنیم و در آن جابجا مىدر هر کجاى این دنیا که زندگى مى

نالد. کل سیاره زمین در ورطه سقوط افتاد. تمامى خلقت در انتظار نجات با درد زه مىدرگیر نبرد با آن.
کشیم کنیم که پیکرش با دندان و پنجه و نیش مجروح شده است و انتظار روزى را مىدر دنیایى زیست مى

ردسال با خیال آسوده کنند و طفل خکه دنیایى نوین از راه برسد که در آن گرگ و میش در کنار هم زندگى مى
کنیم تا شبانى گوسفندانمان را بر در النه مار به بازى مشغول است. ولى در حال حاضر ما از گرگها دعوت نمى

به عهده بگیرند. 
نخستین بارى که به فلوریدا نقل مکان کردم، خیلى سریع از خطر مارهاى سمى آنجا مطلع گشتم. در این 

کنند. من شدیداً نگران هاى مارهاى کشنده زندگى مىك مار زنگى در کنار دیگر گونهایالت انواع سمى و خطرنا
هایمان بودم که در محوطه مشغول بازى بودند. در حاشیه ملک من ردیفى از درختان نخل بادبزنى سالمت نوه

این زمین را از کاشته شده بود که در اطراف آنها علفهاى هرز زیادى رشد کرده باال آمده بود. تصمیم گرفتم
علفهاى هرز پاك کنم تا امکان زاد و ولد و زندگى حیوانات خطرناك در البالى آنها از بین برود. 
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تازه کار وجین علفهاى هرز را شروع کرده بودم که چشمانم متوجه حرکتى ناگهانى در پاى یک نخل بادبزنى 
ه بود. آن مار بسیار زیبا، باریک، خوش ترکیب، با افتاد و مسحور مارى شدم که از البالى علفها پدیدار شد

رسید به آرامى خطر بنظر مىهاى رنگارنگ واضح سیاه، زرد و قرمز بر پوستش بود. مار که ظاهراً بىحلقه
ماند که مطمئناً توجه و عالقه هر کودك شد. واقعاً به گردنبندى زنده و زیور آالتى مىخزیده از من دور مى

ترین موجود کند. ولى این مار، مار مرجانى یعنى زیباترین و در عین حال خطرناكب مىکنجکاوى را جل
آمریکاى شمالى بود. من بالفاصله واکنش نشان دادم و بسرعت بطرفش رفتم تا بکشمش.

یح ها نشان دادم و ضمن آن توضاى گذاشتم و به خانه بردم و به بچهزمانى که مار مرجانى مرد، آنرا در شیشه
دادم که این مار چقدر خطرناك است. 

دنیا پر است از انواع مارهاى کشنده. مارى که پدر و مادر اولمان (آدم و حوا) را اغوا کرد، هنوز هم در کمین 
تواند باغ ما را خراب کند. دنیا حقیقتاً کنام اژدهاهایى است که مترصد است. هنوز زهر مخلوقات رام نشده مى

تند. بلعیدن ما هس

فریبندگى این دنیا 
کوشد تا توجه ما را به خودش جلب کند. دنیا همیشه در دسترس، قابل رویت دنیا فریبنده است و دائماً مى

گذارد آسمان را ببینیم. دیدنیها به رقابت گیرد و نمىو وسوسه کننده بوده و هست. دنیا جلوى چشمان ما را مى
کند تا مبادا مترقب شهرى باشیم که ا توجه ما را به خود جلب کنند. دنیا ما را اغوا مىاند تبا نادیدنیها برخاسته

ولى صد افسوس که اغلب -غالب اوقات، بهر تقدیر -سازد معمار و سازنده آن خداست. او ما را خشنود مى
آید، چون یش مىکنیم. و این همان جایى است که تعارض پاین ما هستیم که با زندگیمان او را خشنود مى

آید که خشنود ساختن دنیا با خشنود ساختن خدا با هم تداخل پیدا کنند. بندرت پیش مى
). ولى دنیا 2:12(رومیان » همشکل این جهان مشوید«کنیم این است. دعوت الهى که ما دریافت مى

یا با نهایت زور خود بر ما فشار خواهد که ما با آن سهیم شویم و تماماً در همه امور آن شرکت نمائیم. دنمى
آورید؟ تمام ارزش و اعتبار ایم به خاطر مىآورد. آیا اضطرابهایى را که همه ما در سنین نوجوانى تجربه کردهمى

شد که همه چیز را در خود جمع کرده بود: محبوبیت. و حیثیت ما در یک کلمه جادویى و معیارى خالصه مى
) Pittsburghاى در شهر پیتسبورگ (دن کفش به فروشگاه چند طبقهبه خاطر دارم روزى براى خری

مراجعه کردم. آنوقت من در کالس ششم بودم. مادرم مرا در غرفه کفش نشاند در حالى که فروشنده داشت 
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ترین پسر من محبوب"ام از من سؤال کرد. من بى مقدمه گفتم: داد، درباره مدرسهکفشهایش را به من نشان مى
"سمان هستم!در کال

مادرم سخت برآشفت و در باب فضیلت فروتنى پند و اندرزم داد. او برایم توضیح داد که الف زدن و پز 
ام درست دادن کارى بسیار سخیف است. مهم نیست. آنچه برایم مهم بود این بود که کلماتى که بکار برده

پسر کالس هستم. براى ذهن کالس ششمى من ترین خواستم چنین فکر کنم که محبوبهستند یا خیر، من مى
خواستم والدینم مرا دوست بدارند و خواهرم به ترین مسئله زندگى بود. آه، براى حصول اطمینان، مىاین اصلى

من افتخار کند، چون تمام وجود من شده بود محبوبیت. 
بایسیتى خودم را همرنگ جماعت کنم و با دیگران وفق دهم. باید لباسهاى اى داشت. من مىمحبوبیت هزینه

هاى معروف را از گرفتم که چطور موهایم را بطرز صحیح شانه کنم، و اشعار ترانهپوشیدم، یاد مىمناسب مى
ده سلوك کنم. باید دل و جرأت پیدا برمى کردم. براى اثبات مردانگى خود، مجبور بودم درست و به قاع

اى توانم بدون اینکه گیر بیفتم، یک مجله یا شکالت را از پیشخوان مغازهکردم که مىکردم. باید ثابت مىمى
کردم. باید دست به شد، شرکت مى. باید در خالفکاریهاى عصرگاهى که منجر به دخالت پلیس مى"بلند کنم"

گرفتم که چگونه خرابکارى بى احساس هایم را به ستوه آورم. باید یاد مىمعلمزدم تاهر مسخرگى و لودگى مى
کردم، من ) دوبرت را پاك مىDavghbert .Mrsباشم. با اینکه از پیاز متنفر بودم، پیازهاى خانم (

) را از تاکستانش آن هم در حینى که خود او در کرت بغلى مشغول Nick Greenانگورهاى نیک گرین (
lindaدزدیدم. یاد گرفتم که چگونه تکالیف لیندا هافینگتون (چینى بود، مىانگور

Huffington را کپى کنم و آنرا دست به دست به رفقایم بدهم. این کارها و بسیارى دلقک بازیهاى (
دیگر، قسمتى از بهایى بود که من مجبور بودم براى محبوبیت بپردازم. 

ى، این کارها نیز به باد فراموشى سپرده شد. به عبارت بهتر نوع بازیها عوض اما با گذشتن از سنین نوجوان
تر شده ولى اصل قضیه پا برجاست. من ها هم متفاوتند، چون همه چیز گراناند. هزینهشد. آزمونها فرق کرده

خواهم محبوب باشم. هنوز مى
ن کاپیتان تیم بسکتبال بودم. تمام دنیاى در کالس نهم راه جدیدى براى محبوب شدن پیدا کردم. ورزش. م

و نه Pittsburgh Post Gazzetteگشت. نه مجله پیتسبورگ پست من حول این محور مى
هیچ مجله ورزشى دیگرى بازیهاى ما را پوشش نداده بود. ولى من در دنیاى کوچکم یک قهرمان بودم. وقتى ما 

اسپراول، اسپراول، او قهرمان ماست. اگر او نتواند، هیچ کس "گفتند:شنیدم که تشویق کنندگان مىبردیم، مىمى
."توانددیگر نمى
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کردم تا من عاشق روزهایى بودم که شب قبلش بازى را برده بودم. هنگامى که از راهروى مدرسه عبور مى
کالس هفتم در کردند. دخترهاىزدند و مرا به نام صدا مىکالسم را عوض کنم، همه شاگردها برویم لبخند مى

افتاد که ما خواستند تا دستمالهایشان را امضاء کنم. البته تمام اینها فقط زمانى اتفاق مىاتاق ناهارخورى از من مى
بردیم. مى

افکندم تا با نگاههاى شد. در راهروى مدرسه سرم را پایین مىباختیم وضع به کلى عوض مىزمانى که مى
کرد تا اینکه به خواب بروم. بعد از شد و بالشم را خیس مىاز چشمانم سرازیر مىعصبانى روبرو نشوم. اشک 

گذاشتم. خیلى زود آموختم که به شادى و هلهله اش بودیم، حتى پایم را در فروشگاه نمىبازیهایى که ما بازنده
یشه در زندگیم نیرویى ها به دیده تحقیر بنگرم و همجمعیت دل نبندم. اما هرگز یاد نگرفتم که به این هلهله

وسوسه کننده باقى ماند. هنوز من درگیر خشنود ساختن انسانها هستم. هنوز درگیر راز و رمز محبوبیت هستم و 
کنند، منزجرم. "هو"هنوز از اینکه مردم مرا 

و این جهان شدن یعنى به شکل ساختارهاى این دنیا در آمدن. یعنى انجام دادن کارى که شهرت"همشکل"
محبوبیت به همراه دارد. تعارض در همینجاست: آنچه که براى انسانها محبوب است، همیشه براى خدا محبوب 
نیست. خشنود ساختن خدا همیشه با خشنود ساختن انسانها یکى نیست. گاهى اوقات باید انتخاب کنیم که 

ت. خواهیم کدامیک را خشنود سازیم. این مبارزه هر روزه زندگى مسیحى اسمى
اى دارند بنام تسایت گایست در هر نسل و هر فرهنگى، روحى حاکم است. آلمانیها براى این مسئله واژه

Zeit) (geistدهد. تسایت . این کلمه اصطالحى است که دو ایده مشترك را به هم پیوند مى
)zeitاست و گایست ("زمان"اى آلمانى به معنى ) کلمهGeist و "روح"به معناى ) کلمه دیگر آلمانى

."روح عصر"یا "روح زمان"اصطالح مزبور مجموعاً یعنى 
کنند، سکوالریزم یا دنیا مدارى است. در این دوره، تأکید بر روح زمانى که مسیحیان معاصر در آن زندگى مى
دهد، و تازه ر مىشود. بندرت کسى ابدیت را مورد اعتنا قرادنیاست و کمتر توجهى به امور ماوراى این دنیا مى

افتند. آنچه که ارزش دارد اینجا و اکنون است. زندگى کردن براى همین لحظه، براى لب گور به یاد آن دنیا مى
شور و هیجان فعلى، روح این دنیاست.

روح دنیاگرا یا دنیا مدار این جهان، جهات و تأکیدات امروزى خود را دارد اما جوهر و ذات آن چیزى تازه 
ت. هر نسلى دنیاگرایى و دنیا مدارى خاص خود را دارد. ما مخلوقاتى هستیم که ریشه در زمین داریم و نیس

توجه ما معطوف بر این دنیاست. 
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کرد. او بارها شاگردانش را خواند تا به ماوراى زمان حال همین امر در مورد روزگار عیسى نیز صدق مى
متوجه ساخت. او فرمود: گنجها در آسمان بیندوزید. او ما را دعوت نموده بنگرند. او نگاه ما را به سوى ابدیت 

شخص را چه سود دارد که تمام دنیا را ببرد و جان "تا با بها دادن به ابدیت در زندگى خود تعادل ایجاد کنیم. 
).26:16(متى "خود را ببازد؟

وضوع همه نسلهاست. همشکل این جهان دنیا یا جان؟ خشنود ساختن دنیا یا خشنود ساختن خدا؟ این م
شدن یعنى به خطر انداختن و در واقع از دست دادن جان یا حیات ابدى. دنیا ارزشى براى جان انسان قایل 

نیست.
کند تا دم را غنیمت بر طبق روح زمان نسل ما، سیلى نقد به از حلواى نسیه است. روح دنیا ما را دعوت مى

الن بازى کنیم و بعداً بهایش را بپردازیم، ولى بهر جهت تأکید بر حال است و این راهى بشماریم و به اصطالح ا
است که مقبولیت بسیارى دارد. براى فرد مسیحى مقاومت کردن در برابر دنیا مساوى است با شنا کردن در 

انسانها خالف جهت رودخانه. مسیحى باید مشتاق خطر کردن باشد و براى تحصیل رضامندى خدا، خشنودى
خوشحال باشید چون شما را فحش گویند و جفا رسانند و بخاطر «را از دست بدهد. از این رو عیسى فرمود: 

من هر سخن بدى بر شما کاذبانه گویند. خوش باشید و شادى عظیم نمائید. زیرا اجر شما در آسمان عظیم 
).11:5- 12(متى » است

ایم، هدفمند است. ناهمشکل بودنى که ما بدان خوانده شده"ر منبخاط"، کلمه کلیدى "خوشا بحال"در این 
تواند بخاطر خود محورى خویش با جماعت ناهمرنگ باشد. هر کسى مىاست و هدف آن خود خداوند مى

سازد. در ساز ناکوك بودن بى است که ناهمرنگى سطحى را با نوع اصیلش متمایز مى» بخاطر من«گردد. این 
نیست. ناهمشکلى ما با دنیا باید براساس انتخاب آگاهانه باشد. من باید بر مسئله اشراف هدف، هیچ فضیلتى

کنم.کامل داشته باشم، یعنى بدانم چه مى
توان آنرا مانند فریسیان به مسائل ساده و اى است. به راحتى مىکوچک نشان دادن ناهمرنگى کار ساده
لزم تبدیل و تحول است. پولس رسول به هشدار منفى خود، حکمى ظاهرى تنزل داد. ناهمشکل بودن اصیل مست

» همشکل این جهان نشوید، بلکه به تازگى ذهن خود، صورت خود را تبدیل دهید«گوید: افزاید. او مىمثبت مى
).2:12(رومیان

گیرى از دنیا هاین کافى نیست که مسیحیان با اجتماع ترك مراوده کنند. دعوت به تبدیل شدن به معناى کنار
نیست. دیگر بیش از این نیازى به صومعه نداریم. باید پا را فراتر از قالبهاى این جهان بگذاریم. باید در دنیا 
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کند، وراى قالبهاى این دنیاست. ما نه دربست تسلیم منشاء تغییر و تحول شویم. چشم اندازى که عیسى ارایه مى
ز ما خواسته شده که با روحى تازه و متفاوت در دنیا نفوذ کنیم. گریزیم. اشویم و نه از آن مىدنیا مى

ما باید در دنیا "یک گفته قدیمى و تکرارى مسیحى هست که در اثر استعمال زیاد تبدیل به، کلیشه شده: 
از دنیا بودن یعنى دنیوى بودن. یعنى همشکل این جهان شدن. ترك مراوده با دنیا یعنى "باشیم ولى نه از دنیا

همشکل نشدن با آن بدون اینکه در ما تبدیلى صورت گرفته باشد.
این دنیا صحنه نمایش نجات خدا از طریق فدیه فرزندش است. به این دنیا بود که خدا بصورت مسیح پاى 

اى، پشت درهاى بسته حبس کنند و نیز نهاد. مسیح از شاگردانش نخواست که بدلیل ترس خود را در باالخانه
ایم تا در اورشلیم، یهودیه، سامره خوانده شدهاجازه نداد که بر باالى کوه تبدیل هئیت سایه بانى ساخته شود. ما 

و تا انقضاى جهان، شاهدان عیسى باشیم. اورشلیم در همین دنیاست. یهودیه و سامره و اقصاى جهان نیز، 
کوشند تا چنین کنند و با این همچنین. بنابراین نبایستى از دنیا گریخت. اما، افسوس که مسیحیان بسیارى مى

وجبات ناخشنودى خدا فراهم گردد. چرا که خواست او آن است که جهان فدیه شده کارشان چه بسا که م
نجات یابد، نه اینکه از او بگریزد. 

پرواز انجیلى 
هم اینک نهضتى بزرگ سرتاسر ایاالت متحده را فرا گرفته است. مدرسه محلى مسیحى در مقابل آموزش 

رده است. مسیحیان، دیگر به اینکه فرزندانشان تحت نظارت دولتى غیر دینى بصورت یک جایگزین قد علم ک
اى ندارد که در آموزش کنند. دولت به هیچ وجه عالقهحکومتى غیر دینى به تحصیل بپردازند بسنده نمى

یا خنثى "طرف بى"دهد در قبال امور الهى، حالت عمومى، جهان بینى مسیحى گنجانیده شود. دولت ترجیح مى
دهند که گویى ها آموزش مىمذهبى، مدارس طورى به بچه"بى طرفى"ر تالش براى حفظ این داشته باشد. د

دانند که خدایى وجود ندارد یا اصالً ربطى به خواندن و نوشتن و حساب کردن ندارد. ولى مسیحیان خوب مى
میان خدایى که هیچ ربطى به ما ندارد با خدایى که اصالً وجود ندارد، تفاوتى نیست. 

خداى مسیحیت، آفریننده کل جهان است و نسبت به هر آنچه که آفریده تسلط و برترى دارد. او هم بر 
، "بى طرفى"کلیسا مسلط است و هم بر دولت. او هم بر الهیات تسلط دارد و هم بر طبیعیات. بنابراین آموزش 

اه و نظام ارزش گذارى دارد. چه آموزش افسانه محض است. هر آموزگار و هر برنامه آموزشى براى خود دیدگ
طرف بود. یا باید او را اقرار نمود و توان نسبت به خدا بىخدا اصل سازنده این دیدگاه باشد و چه نباشد. نمى

گیرد. یا انکار و در هر صورت با انتخاب موضع، دیدگاه شخص شکل مى
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اى مقدس است. مور الهى به کودك، وظیفهشوند که یاد دادن ااى متوجه مىوالدین مسیحى بطور فزاینده
طرف، ایشان از اندك آزادى که در آمریکا باقى مانده، براى بوجود آوردن نظام آموزشى جایگزینى براى نظام بى

کنند. این به معناى پرداخت مضاعف مالیات است، چرا که نظام جمع آورى مالیات از این شهروندان استفاده مى
هاى مدارس دولتى نیز مالیات بپردازند. و ما مجبوریم که یکبار هم براى نظام تأمین هزینهانتظار دارد که براى

خواهند فرزندانشان در محیطى که اى که مىتوان از والدین وقف شدهآموزشى خودمان تقبل هزینه کنیم. نمى
رف پول بیشتر، خرده خشنود ساختن خدا در باالترین اولویت قرار دارد، تحصیل کنند، بخاطر دوندگى و ص

گرفت. 
تواند صرفاً صورتى جدید ولى براى مدارس کافى نیست که فقط همشکل نباشند. نهضت مدرسه مسیحى مى
ها را دور از دنیا شود بچهاز محیط دیر و صومعه باشد و اغلب اوقات چنین است و در آن محیطها تالش مى

خواهیم خدا را خشنود سازیم، باید خویشتن را گذارد. اگر ما مىنگه دارند که هیچ شهادتى از خویش باقى نمى
بى چین و لکه حفظ کنیم، وظیفه ما چیزى فراتر از کنار کشیدن از دنیاست. 

تواند مدارس مسیحى را بطور متمایزى اند مبنى بر اینکه چه چیزهایى دقیقاً مىبعضیها پرسشهایى مطرح کرده
مقدس یا دعا کردن در سر کالس یک مدرسه را مسیحى سهاى آموزش کتابمسیحى سازد. صرف داشتن کال

هاى درسى است. در هر عرصه تحقیقى باید به وجود خدا آید چشم انداز برنامهکند. آنچه که به حساب مىنمى
ار دهیم. خواهیم شاهدان مؤثرى در دنیا باشیم، باید دنیا را هم مورد بررسى و مطالعه قراقرار شود و نیز اگر مى

اخیراً یکى از مدیران دبیرستانى مسیحى با من تماس تلفنى گرفت. او با بحرانى روبرو شده بود که 
هاى خشم جان اشتاین بک را در فهرست کتابهاى اش گردد. او کتاب خوشهتوانست منجر به نابودى مدرسهمى

آموزان به این گزینش اعتراض کردند لدین دانشقرائت انگلیسى سال آخر دبیرستان گنجانیده بود. بسیارى از وا
"دنیوى"و خواستار آن شدند که کتاب مزبور از فهرست حذف گردد. کتاب اشتاین بک به مذاق والدین، خیلى 

خواستند فرزندانشان با این گونه از ادبیات محشور باشند. آنها مصر بودند که فقط ادبیات آمده بود و نمى
گنجانیده شود و بس.مسیحى در برنامه دورس
حاال من چکار کنم؟ اگر بخواهیم تمام آثار ادبى غیر مسیحى را از درس ادبیات "مدیر مدرسه پرسید: 

"آمریکإ؛ّّ حذف کنیم دیگر این درس اعتبار خود را از دست خواهد داد.

حذف شود، نتیجه همان درست است. اگر آثار ادبى غیر مسیحى از فهرست کتابهاى قرائت ادبیات انگلیسى 
تواند اشتاین بک خواهد شد که آقاى مدیر گفت. اگر دانش آموزى قرار است در ادبیات آمریکا خبره شود، نمى

یا همینگوى و بسیارى نویسندگان دیگر را دور بزند، به این دلیل که مسیحى نیستند. آموزش اصیل مسیحى، 
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دهند اهد مضامین عمده ادبى که فرهنگ آمریکا را شکل مىخونیست. دانش آموزى که مى"اىگلخانه"آموزش 
اى که خدا را درك کند، باید بتواند آنها را مطالعه کند. براى مطالعه دیدگاههاى دنیا، چه محیطى بهتر از مدرسه

کند و براى او حرمت قایل است؟ نادیده گرفتن ادبیات غیر مسیحى یعنى نادیده گرفتن بخشى از اقرار مى
و گزك دادن به دست منتقدانى که مسیحیان را افرادى -هاى این دنیا که البته تعدادشان هم کم نیست زیبای

دانند. مرتجع و مخالف روشنفکرى مى
پولس رسول در ادبیات دنیوى متبحر بود. هنگامى که داشت بر باالى کوه مریخ با فالسفه بت پرست بحث 

) 28:17رسوالن نمود (مراجعه شود به اعمالت یونان نقل قول مىکرد، از آثار مکتوب شعراى بت پرسمى
= شاعر و فیلسوف سده ششم پ.م و اهل جزیره Epimenidesآنجایى که پولس از اشعار اپى میندس (

کند این کار را نه به این دلیل که فردى دنیوى بود بلکه چون انسانى تحصیل کرده و م) نقل قول مى-کرت 
جام داد. هیچکس نیست که به اندازه پولس عاشق کالم خدا بوده باشد، البته جز عیسى. با این فرهیخته بود، ان

شمرد. وجود پولس وقت را براى مطالعه دیگر آثار نیز غنیمت مى
اى که در فلسفه نو افالطونى داشت، توانست آنقدر آگوستین اسقف شهر هیپو در شمال افریقا، بخاطر پیشینه

هاى میانه به فالسفه دنیوى روزگار خویش پاسخ گفت. به کلیسا خدمت کند. توماس آکویناس، متأله بزرگ سده
کند، از سیسرون (خطیب و سیاستمدار نامدار جان کالون تقریباً به همان اندازه که از آگوستین نقل قول مى

داشت، هاى جان الك فیلسوف را دوست مىکند. جاناتان ادواردز،که نوشتهم)نیز روایت مى-پ.م106-43رومى،
گویى به ملحدین قاره اروپا بود. این مردان به خوبى از فلسفه دنیوى آگاه بودند و با قلمش مشغول پاسخ

یقت مسیحى مقهور سازند. آنها هیچگاه خود را در الك انزوا فرو نبردند. با وجودى که کوشیدند تا آنرا با حقمى
اند ولى بارها پیش آمده که با طیب خاطر به نقل این افراد بطور بارز موضع مسیحى خویش را حفظ کرده

اند. جمالتى از بى ایمانان پرداخته
تى نیز دربردارد. پسر خود من در دوازده سالگى کتابهاى منع فرزندان از تماس داشتن با تفکر الحادى خطرا

خواند ولى این کار را با م) را مى-نویسنده معاصر انگلیسى - Aldous Huxleyآلدوس هاکسلى (
کوشیدیم تا برابر نهاد کردیم و مىداد. ما با هم در مورد آرا و نظرات فالسفه ملحد بحث مىنظارت من انجام مى

که میان دیدگاههاى این دنیا و کالم خدا وجود دارد را مورد بررسى قرار دهیم. (آنتى تز)هایى
؟ "فلسفه باطل پرهیز کنم"گوید که باید از مقدس به ما نمىاما مگر کتاب"حتماً بعضیها خواهند گفت: 

باید آنرا بشناسیم. گوید. اما براى آنکه بتوانیم از چیزى بپرهیزیم، نخست ). در حقیقت بله، مى8:2(کولسیان
شود. ما اطمینان داریم که حقیقت مسیحى وراى تمام فلسفه آموزش اصیل مسیحى مرهون فالسفه دنیوى نمى
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گردد. لزومى ندارد که از دشمن بگریزیم، یا خود را با او سازگار نمائیم. بلکه این است و بر همه آنها پیروز مى
کند. کر مىباید فرصتى باشد، تا بفهمیم دشمن چگونه ف

همین اواخر گفتگویى با یکى از مدیران اجرائى یک کالج مسیحى داشتم. وى در مورد مطلبى اظهار نگرانى 
. این اظهار نظر برآمده از "آموز معاصر دو راه پیش رو دارد. یا آموزش مسیحى و یا آموزش خوبدانش"کرد: 

ترین آموزش مسیحى حتى توان برآوردن پایینروح بدبینى نبود بلکه از نگرانى عمیقى برخاسته بود که
روند، به این دلیل که معیارهاى ممتاز را ندارد. بسیارى از جوانان خوب مسیحى به مدارس غیر مذهبى مى

توانند بهتر کسب دانش نمایند. با کمال تأسف باید گفت تصمیم ایشان پایه و اساس معتقدند در آن مدارس مى
هاى مسیحى ممتاز زیادى هم وجود دارد. کنم که کالجخدا را شکر مىمنطقى دارد، با این حال

خواهد، فکرى تبدیل شده است. این فکرى است که به دنیا از چشم اندازى متفاوت آنچه که خدا مى
این فیلتر ایم که آنرا از فیلتر بگذرانیم و کنیم، ولى یاد گرفتهنگرد. ما همچنان آثار فالسفه ملحد را مطالعه مىمى

دهد. منظور از کلمه نقد رویکرد منفى به خوانیم، مىنظام ارزشمندى است که به ما توان نقد آنچه را که مى
قضیه نیست. نقد کردن یعنى محتاط بودن و خوب و بد را از هم تمیز دادن. حقیقت خدا غربالى است که ما با 

کنیم. آن تعالیم این دنیا را ارزیابى مى
ه تبدیل شدن، همان دعوت به نوسازى فکر و ذهن است. فکر جدید از بررسى عمیق در دیدگاه دعوت ب

سازد. مقدس افکار خدا را آشکار مىآید و این مستلزم استادى در کالم مقدس خداست. کتابخدا بوجود مى
توانند ما را مورد هر چه بیشتر افکار خدا را بفهمیم، افرادى چون ارنست همینگوى و ژان پل سارتر کمتر مى

تهدید قرار دهند.
مقدس یافت. خدا توان در کتابتوانیم چیزهایى فرا بگیریم. تمام مکاشفه خدا را نمىما از دنیا هم مى

مقدس در طبیعت و در فرهنگ بشرى نیز مکشوف ساخته است. هر حقیقتى، حقیقت خویشتن را عالوه بر کتاب
گویند، الزاماً دروغ نیست. دنیا، انبیاى دروغین هستند، ولى هر چه که مىخداست. هر چند که در کل فالسفه

هایى از حقیقت را جستجو کرد. توان رگهتوان یافت. در آثار نویسندگان ملحد هم مىحقیقت را در هر جا مى
در آنها هاى پراکنده از حقیقت از دل آثار الحادى شاید مشکل بنظر برسد، ولى بهر حالجمع کردن این رگه

توانیم خویشتن را از آنها غنى سازیم. اکثر کتابهایى که حاوى مثلهایى براى موعظه حقیقت وجود دارد و ما مى
کنند. ایمانان نیز نقل قول مىاند، از بىهستند، همان قدر که از ایمانداران نقل قول کرده

او آنقدر جهان را محبت نمود که آنرا فدیه کرد. دنیا هنوز دنیاى پدر آسمانى ماست و او از آن منزجر نیست. 
شود. در این مقطع گذارد و نه تسلیمش مىپا به این جهان گذارد و از آن دیدن کرد. نه آن را به حال خود وا مى
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ما نیز باید به خدا تأسى کنیم و همان رویکردى که خدا به دنیا دارد را یافته از آن پیروى کنیم. هدف تبدیل 
. شدن است

ما به عنوان قوم خدا باید یاد بگیریم که چگونه با دنیا و در دنیا زندگى کنیم. مارتین لوتر الگویى از رشد 
اى آورد، از دورهگوید وقتى کسى براى نخستین بار به مسیح ایمان مىمسیحى ارایه کرده که مفید است. او مى

کند. ت. فرد نوایمان، به معناى واقعى با دنیا قطع رابطه مىگیرى و ترك دنیا اسکند که نشانه آن کنارهعبور مى
گیرى است که ما خویشتن الگوهاى کهنه هم شکلى با دنیا باید به کنارى گذاشته شود. در طى همین دوره کناره

سازیم. پیش از اینکه پولس بعنوان رسول، سوى امتها فرستاده شود، نخست مدتى ور مىرا در امور خدا غوطه
عربستان، گوشه عزلت اختیار نمود. موسى قبل از آنکه به دربار موسى فرستاده شود، در بیابان با خدا تنها در 

بود. 
این دوره انزوا هم طبیعى است و هم سالم. اما همچنان که لوتر تأکید کرده به مادامى که نتوانیم مجدداً به دنیا 

گرفتیم، بلکه تا نگونه که پیش از این آنرا با تمام تمنیاتش در بر مىالبته نه آ- داخل شویم، و آنرا در بر بگیریم 
به رشد روحانى نخواهیم رسید. دنیا محل زحمت دیدن و رنج کشیدن ماست. دنیا مکانى - آن را نجات دهیم 

هنوز هایش، است که خدا ساخته و مسیح بدان پاى گذارده است و ما در آن رها شده نیستیم. دنیا با تمام خرابى
دنیاى پدر ماست. 

باید یاد بگیریم که مالکیت آن را براى او ادعا کنیم. نه با هم شکل شدن با آن و نه با تسلیم شدن به 
توانیم بدون ترس از هایش، بلکه با شاهد بودن و تبدیل شدن. اگر با افکار نو شده پا به دنیا بگذاریم، مىوسوسه

عهده انجام این کار برآئیم.
براى خشنود ساختن خدا، داشتن فکرى تازه ضرورى است. خدایى که مشتاق تقدیس شدن ماست، دوست 

توانیم این کار را به بهترین دارد که ما همچون ستارگانى بر تارك این جهان سقوط کرده بدرخشیم. زمانى مى
ع کنیم به ادراك جهان همانگونه وقتى شرو- نحو انجام دهیم که دنیا و ارزشهاى آن را بشناسیم. وقتى بشناسیم 

توانیم آفرینش خراب شده را از نو بسازیم و با این کارمان، آفریننده و فدیه کند بهتر مىکه خدا آن را ادراك مى
دهنده خود را خشنود سازیم. 
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فصل پنجم 

پیکار با جسم 
). این سخن بازگو کننده کشمکش عمیقى است که هر 41:26(متى» روح راغب است، لیکن جسم ناتوان«

گوید. جسم یکى از سه فرزند خدا، واقعاً با آن مواجه است. عهدجدید از نبرد میان جسم و روح سخن مى
دنیا، جسم و شریر.- برددشمنى است که لوتر نام مى

زند، چیست؟ در این جسم چه چیزى نهفته است که مقدس از آن حرف مىکتابکه "جسمى"پس ببینیم 
تواند ایماندار را از زندگى خدا محور و خدا پسندانه دور سازد؟مى

طبیعت مادى یا سقوط کرده؟-جسم 
اى اشاره بریم، منظورمان طبیعت مادى است. از طرف دیگر، جسم به مادهمعموالً وقتى واژه جسم را بکار مى

شویم دارد که کالبد ما را تشکیل داده است. از آنجایى که جسم انسانى ما، چیزى مادى است، مدام وسوسه مى
مقدس را پیکار بین تن و روان تلقى نمائیم. اما این تلقى گمراه کننده که جدال میان جسم و روح در کتاب

کند سعى ما این است که طرق مختلف اشاره مىمقدس جسم گاهى به بدن و گاه به چیزى دیگراست. در کتاب
مقدس را دسته بندى کنیم. کاربرد جسم در کتاب

اند. این دو در عهدجدید دو واژه یونانى براى جسم وجود دارد که اغلب هر دوى آنها جسم ترجمه شده
اره به بدن مادى بکار . کلمه سوما بطور معمول براى اشSarxو سارکس/Somaواژه یونانى عبارتند از سوما/

را داریم که به معناى روان psychosomaticرود. (در اصطالحات پزشکى واژه سایکو سوماتیک/مى
تنى است که از ترکیب دو واژه سوما یعنى بدن و سایک به معناى روان یا فکر بوجود آمده). معموالً واژه سوما 

اى است که به بدن دهد. بلکه صرفاً واژهکرده بودن را نمىدر یونانى عهد جدید بار معنایى گناه آلود یا سقوط 
فیزیکى (مادى) اشاره دارد. 

کند، اما در موارد دیگر اما واژه یونانى سارکس حکایتى دیگر دارد گاهى صراحتاً به بدن مادى اشاره مى
واند معنى طبیعت سقوط کرده تتواند مترادف سوما بکار رود، مىمعنایى متفاوت دارد. یعنى در عین حال که مى

نیز بدهد. 
) منظور این نیست که کلمه 14:1(یوحنا» کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد«گوید: وقتى انجیل یوحنا مى

پوشد. به سقوط کرد، بلکه به سادگى کلمه یعنى لوگوس ازلى طبیعت انسانى بر خود گرفت. کلمه جسم مى
). در اینجا او 3:9(رومیان» به حسب جسم خویشان منند«گوید که درانش مىهمین صورت، پولس در مورد برا



2

کند، بلکه منظورش گروه قومى خودش یعنى یهود است. خویشان پولس به کل بشریت سقوط کرده اشاره نمى
کند که، به حسب جسم، همان بنى اسرائیل هستند. در واقع پولس خویشانش را با همان تفاسیرى توصیف مى

».از یک گوشت و خون«وئیم: گمى
مقدس کلمه سارکس براى اشاره به طبیعت گناه آلود بکار رفته است. اما موارد خاصى هم هست که در کتاب

شود. در این مورد خاص سارکس تشریح کننده فساد و تباهى ماست که به هیچ روى محدود به بدنمان نمى
ذهن "م ابعاد وجودى ما را مبتال ساخته. بطور طبیعى ما داراى تمامیت وجود انسان سقوط کرده است. گناه تما

تر از یکدیگر نیستند. هر دوى آنها دست به ) هستیم. نه ذهن و نه جسم سقوط کرده18:2(کولسیان"جسمانى
اند تا همدیگر را خشنود سازند، نه خدا را.دست هم داده

ذهن جسمانى 
گردد. ذهن جسمانى، شود محدود نمىاى که منجر به فساد مادى مىهذهن جسمانى فقط به افکار شریران

اى ذهنى است که تمام افکارش مخالف خواست ذهن روحانى است. ذهن جسمانى، ذهن انسانیت سقوط کرده
شود. القدس هدایت نمىدهد. ذهن شخصى است که توسط روحاست که خدا را در افکارش راه نمى

- 21دهد. در غالطیان) مىpneumaزاینده میان جسم (سارکس) و روح (پنئوما/پولس خبر از جنگى ف
القدس هدایت ، تضاد میان روح انسان با جسم انسان نیست، بلکه میان حیاتى است که بوسیله روح16:5

شود، یا حیاتى که در خدمت جسم یعنى طبیعت سقوط کرده انسان است. مى
گویم: به روح رفتار کنید. پس شهوات جسم را به جا نخواهید آورد. زیرا خواهش جسم به خالف اما مى

خواهید کنند، بطوریکه آنچه مىروح است و خواهش روح به خالف جسم و این دو با یکدیگر منازعه مى
است، یعنى زنا و فسق و کنید. اما اگر از روح هدایت شدید، زیر شریعت نیستید و اعمال جسم آشکارنمى

ناپاکى و فجور و بت پرستى و جادوگرى و دشمنى و نزاع و کینه و خشم و تعصب و شقاق و بدعتها و حسد 
دهم، چنانکه قبل از این دادم که کنندگان چنین و قتل و مستى و لهو و لعب و امثال اینها که شما را خبر مى

شوند.کارها وارث ملکوت خدا نمى
جا شاهد تضادى آشکار میان جسم و روح هستیم. این تضاد تعارض میان تن و روان نیست بلکه میان در این

شود و انسانیت جدید که بواسطه روح خدا در انسانیت کهنه که توسط طبیعت گناه آلود سقوط کرده هدایت مى
ر است. جسم طبیعت گناه ناپذیگردد. روح و جسم برخالف یکدیگرند و تضاد میان آنها آشتىانسان ساکن مى
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دهد و در کند. جسم، روح را مورد آزار قرار مىالقدس بر زندگیمان، مقاومت مىآلود ما در مقابل تسلط روح
تالش است تا بر آن غالب آید. 

روح هم دشمن جسم است. خواست او چیزهایى است که جسم از آنها نفرت دارد. خواست روح عدالت 
وح است. (پارسایى) و ثمره ر

توان بخوبى این تضاد را مشاهده نمود. فهرست دوم براى مسیحیان کامالً با مراجعه به دو فهرست مى
آشناست. منظورم همان فهرست ثمره روح است: محبت، خوشى، سالمتى و نظایر آن. ولى در حال حاضر توجه 

شود. ما به فهرست اول معطوف است که شامل اعمال جسم مى
رسد. این فهرست آوریم، مسئله قابل توجهى به نظرمان مىبررسى که از فهرست اعمال جسم به عمل مىدر 

شود نظیر مستى و زنا، و هم گناهانى که ماهیتى غیر مادى هم شامل گناهانى است که به بدنهاى ما مربوط مى
شویم، باز نزاع و حسد مرتکب مىدارند چون نزاع، حسد و بت پرستى و نظایر آن. البته وقتى ما گناهانى چون

دهیم. ولى حسد، عملى مادى و بدنهایمان هم درگیر است. ما هیچ کارى بدون کمک بدنهایمان انجام نمى
گردد. براى انجام اعمال بت پرستانه ما فیزیکى نیست بلکه گناهى است که انسان در فکر خود آن را مرتکب مى

جلوى بتى تعظیم کنیم. اما ذات و جوهره بت پرستى، هیچ تظاهر مادى نیازمند بدنهایمان هستیم. مثال باید
افتد. ندارد، بلکه عملى است که در دل اتفاق مى

گیریم که هر گاه عهدجدید از جسم (سارکس) در تقابل مستقیم با روح (پنئوما) صحبت پس چنین نتیجه مى
طبیعت سقوط کرده گناه آلود ما که تمامیت وجودمان کند، در وهله اول منظورش جسم مادى ما نیست، بلکه مى

گردد. تضاد بر سر دو شیوه متفاوت از زندگى است. زندگى جسم که تحت کنترل گناه است، و را شامل مى
شود. زندگى روح که ما را بسوى عدالت و خشنود ساختن خدا رهنمون مى

تحت کنترل روح 
م تا مبادا گرفتار این اندیشه غلط و مهلک گردیم که عدالت عمدتاً در گرو باید به این نکته اساسى توجه کنی

انجام اعمال فیزیکى است. ملکوت خدا خیلى فراتر از خوردن و آشامیدن است. اگر فقط به ظواهر توجه کنیم، 
ین سنجد. یک لبخند شیرگرى گرفتار خواهیم شد که عدالت را با اعمال ظاهرى و ملموس مىدر دام فریسى

القدس تواند روح نزاع کننده را پنهان کند. روحتواند دل حسدورز را مخفى نماید. یک ژست مؤدبانه مىمى
خواهد تمام وجود ما را پاك کند، هم ظاهر و هم باطن را. مى
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ى و از طرف دیگر هم ما باید مراقب باشیم که دچار اشتباه متقابل نشده، عدالت را صرفاً به حوزه امور باطن
درونى تقلیل ندهیم. ممکن است خودمان را گول زده همه چیز را به مسائل درونى محدود نمائیم و بگوئیم 
همین قدر که وضعیت روحمان درست باشد، کافى است و دیگر ظاهر اهمیتى ندارد. این نوعى موذیانه از خود 

، زنا را "عشق"گوئیم خوب ا خود مىکنند با آن هر گناهى را توجیه نمایند. بفریبى است که مردم سعى مى
کرد که این عمل با عشق صورت کند. نوجوانى که مرتکب عمل زنا شده بود، آن را اینگونه توجیه مىتوجیه مى

گرفته است. 
دانستن این مطلب مهم است که هر چند جسم منحصراً به گناهان یا گرایشهاى مادى (فیزیکى) خالصه 

گردد. در زندگى ما نیروهاى مادى قدرتمندى هستند که بواسطه طبیعت سقوط شامل مىشود، ولى آنها را نمى
اند و یا تحت تأثیر آن طبیعت قرار دارند. غالب اوقات خیلى سخت کرده گناه آلود، مخدوش و فاسد گشته

تفاوت ظاهر توان امیال مادى را مهار کرد. این امیال پیوسته نیستند بلکه بصورت امواجى با شدت درجه ممى
گیرى پیش از شود. تصمیم گرفتن بعد از شام، براى رعایت رژیم غذایى، خیلى آسان است. این تصمیممى

شود. صرف شام تحت فشار نیروهایى، کامالً سست مى
خواهد به ما خویشتن دارى بیاموزد. خدا ما را خوانده تا بر امیال مادى خود مهار بزنیم و آنها را روح مى

کنترل نگهداریم. میل به غذا خوردن فى نفسه گناه نیست، بلکه بدن ما از لحاظ مادى نیازمند آن است. با تحت
ایم که پا به زندگیمان شود، آنوقت ما به شکمبارگى اجازه دادهاین حال وقتى این میل از کنترل خارج مى

بگذارد. 
نیست. خدا زناشویى را مقرر داشته که در میل جنسى هم میلى طبیعى است که به خودى خود اشتباه 

چارچوب آن روابط جنسى نه تنها مجاز بلکه توصیه شده است. ما هم حقوق زناشویى داریم و هم 
هاى زناشویى. از ما خواسته شده که از انجام اعمال جنسى در خارج از چارچوب ازدواج، پرهیز کنیم. مسئولیت

هاى هر کدام نسبت به محرکهاى اى که پایانهنسان را با اعصاب پیچیدهخود خدا جنسیت را ابداع کرده و بدن ا
فیزیکى حساس هستند، آفریده است. 

توانست ما توانست طورى ما را خلق کند که بدون داشتن لذت مادى، زاد و ولد کنیم. همین طور مىخدا مى
هاى مختلف، غذا بخوریم. اما آفریدگار زهمندى از قوه چشایى و لذت بردن از مرا طورى بسازد که بدون بهره

اش هدیه خداست. اما این هدیه الهى محدودیتى ما، راه بهتر را انتخاب کرد. رابطه جنسى با تمام لذات مادى
اش را اى که خدا اجازهالهى نیز به دنبال دارد. گناه یعنى سوءاستفاده از هدیه خدا و استفاده کردن از آن به شیوه

نداده است.
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گوید: اندام جنسى من که یکبار از مردى که بطور اندوهبارى گرفتار رابطه نامشروع زنا بود، شنیدم که مى
دهد، شخصاً کرد که وى در قبال آنچه که بدنش انجام مىوجدان ندارد. او عمل خویش را اینگونه توجیه مى

که همان فکر و ذهن اوست. - جدان دارد مسئول نیست. من برایش توضیح دادم که حتى اندام جنسى او هم و
بدنهاى ما یکى از اجزاء تشکیل دهنده وجود ماست. کل بدن من باید تحت کنترل فکرم قرار داشته باشد و 

فکرم نیز در تحت کنترل و تسلط قانون خدا باشد. 
اخالقى ما در آن دخیل امیال مادى غیر ارادى نیز وجود دارند. قلب ما بدون آنکه بخواهیم و آرا و نظرات 

تپد. ولى همه فعالیتهاى بدنى ما غیر ارادى نیستند. خدا از ما خواسته که رفتار جنسى خود را کنترل باشد، مى
شود، کنترل کنیم ولى کنیم. شاید نتوانیم میل جنسى خود را از این نظر که نسبت به چه چیزى تحریک مى

توانیم خود آن را مهار کنیم. مى
هاى مسئله شهوت را مورد بررسى قرار داده است. این شهوت نیست که متوجه شویم ر برخى از جنبهلوت

شود که ما از مرحله متوجه شدن پا را فراتر بگذاریم و زنى از لحاظ جنسى، جذاب است. شهوت زمانى زاده مى
دهیم و آنها را در فکر خود ه مىدست به خیالپردازیهاى تحریک کننده بزنیم. وقتى افکار سکسى را به ذهنمان را

وقتى پرندگان باالى سر ما پرواز کنند، کارى از «گوید: ایم. لوتر مىپرورانیم، دیگر وارد مرحله شهوت شدهمى
».کنددست ما ساخته نیست ولى وقتى از آنها دعوت کنیم تا آمده روى سرمان النه سازند، آنوقت وضع فرق مى

دارى است. ما به خاطر رفتار جنسى خود نسبت به خدا مسئولیم. کالم خدا ویشتنقاعده فعالیت جنسى، خ
» شایداما زنا و هر ناپاکى و طمع در میان شما هرگز مذکور هم نشود، چنانکه مقدسین را مى«گوید: مى

ه خالى کند. زند تا از زیر این ممنوعیت اکید شاناى مى).انسان دست به هر عذر و بهانه زیرکانه3:5(افسسیان
گویند که زنا در میان جوانان خوش بنیه امرى عادى و طبیعى است. برآورد ایشان تا برخى روان پزشکان مى

حدى درست است. به یک تعبیر، میل و گرایش ما به چنین افعالى، ناشى از طبیعت است. شیوع این افعال از 
فت که زنا براى انسانیت سقوط کرده، امرى کامالً توان گلحاظ آمارى آنقدر باالست که کامالً عادى شده. مى

طبیعى است، اما این فریبى بیش نیست، چرا که خدا هر دو را منع کرده است. 
شاید پاکدامن ماندن براى فرد بسیار مشکل باشد، خصوصاً در فرهنگهایى که تابوهاى جنسى بر چیده 

شود. اما قانون خدا صریح تحریک کننده شهوانى بمباران مىهاىاند و هر روزه افکار و دیدگان ما با صحنهشده
خواند. گوید: نه، لذا او ما را حتى اگر در میان فرهنگى منحط باشیم، به خویشتن دارى مىاست. او مى

وضع اسفناك شخصى را در نظر بگیرید که متمایل به همجنس گرایى است. چنین شخصى از یک معضل 
ا، برقرارى روابط جنسى میان مرد با مرد و یا زن با زن را قدغن کرده است. همانطور که برد. خدجدى رنج مى
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به افراد ناهمجنس گرا دستور اکید داده شده که خارج از چارچوب ازدواج از داشتن روابط جنسى با جنس 
خدا هیچ جایى مخالف بپرهیزند، به افراد همجنس گرا هم فرمان داده شده که پاکدامنى خویش را حفظ کنند.

براى ازدواج همجنس گرایان باقى نگذاشته است. فرد همجنس گرا فرا خوانده شده که همچون فرد ناهمجنس 
سازد، حتى اگر در بدو امر چنین بنظر گراى مجرد پاکدامنى خویش را حفظ کند. پاکدامنى خدا را خشنود مى

کند. برسد که جسممان را ناخشنود مى
دست یافتن به پاکدامنى، بدلیل ضعف جسم کارى سخت دشوار است اما محال نیست و خدا ما را امر 

شویم. در عین حال که فرموده که بدان دست یابیم. اگر نتوانیم به این مهم دست یابیم، ناگزیر مرتکب گناه مى
معیارهایى که خدا گذاشته و متناسب با صفت اند صبور باشیم نباید از باید در مواجه با کسانى که در گناه افتاده

انسانى مقرر فرموده، عدول کنیم. باعث ننگ خداست که ما بخواهیم معیارهاى او را تغییر دهیم و خوب را بد و 
بد را خوب بنامیم.

گردد تا از طریق عدالت مسیح خود را توجیه کند، بلکه جسم متحد دنیاست و نه تنها دنبال راهى مى
واهد تا معیارهاى دنیوى نیز آن را توجیه کند. جسم با دنیا و دنیا با شیطان پیمان اتحاد بسته است. دشمن خمى
القدس، ما را اسیر جسم کند. خواهد با جدا ساختنمان از روحمى

شود که افکار و ولى متحد ایماندار، روح خداست. چقدر جاى تأسف است که هر روز به ما یاد آورى مى
کنیم که ما فرزندان خدا، نهایمان با این دنیاى سقوط کرده پیوند خورده است، در حالیکه فراموش مىبد

القدس را براى مدد گرفتن در کنار خویش داریم. در دنیایى که ظاهراً جسم بر افعال انسانى حاکم است، روح
روح همچنان حاضر است تا قوم خدا را توان بخشد تا او را خشنود سازند. 
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فصل ششم 

شریر 
ترین خصم ما، شریر است. شیطان صرفاً دشمن، نیست دنیا، جسم، شریر. از میان این سه دشمن، هولناك

بلکه او خصم دیرین و قسم خورده ماست. او رئیس تاریکى، پدر دروغگویان، مدعى برادران و مار اغوا کننده 
نام گرفته است.

روهاى شریر، فراتر از عناصر قابل رویت و ملموس این جهان سازد که نبرد ما با نیپولس رسول ما را آگاه مى
ما را کشتى گرفتن با خون و جسم نیست، بلکه با ریاستها و قدرتها و جهان داران این ظلمت و با «است: 

خواهیم با زندگى خویش ). بدین ترتیب اگر مى12:6(افسسیان» فوجهاى روحانى شرارت در جایهاى آسمانى
زیم، نه تنها باید با امیال کوچک و بزرگ مبارزه کنیم، بلکه باید با نیروهاى مخوف و خدا را خشنود سا

دهشتناکى نیز دست به گریبان بشویم. 
اى که باید بدانیم این است که واقعاً موجودى بنام شریر هست. در بسیارى از در پیکار با شریر، اولین نکته

اى بدوى ستند که وجود شخصیتى به نام شریر یا ابلیس را اسطورهبخشهاى اجتماع و حتى در کلیسا، کسانى ه
کردند، پرسیدم چند نمایند. به خاطر دارم که روزى از شاگردان کالسى که فلسفه غرب را مطالعه مىتلقى مى

ن نفر از شما واقعاً باور دارید که شخصى بنام شیطان وجود دارد؟ در این کالس سى نفره تنها سه نفر خاطر نشا
اى ساختند که واقعاً به وجود شیطان باور دارند و به رغم بیست و هفت نفر دیگر شریر تنها موجودى اسطوره

بود. 
آنوقت من از کالس پرسیدم: چند نفر از شما به وجود خدا ایمان دارید؟ در کمال تعجب من، هر سى نفر 

طرح نمودم. چند نفر از شما با این تعریف موافقید ام را مایمان خویش را به خدا ابراز کردند. من پرسش بعدى
تواند انسانها را براى انجام کارهاى نیکو تحت تأثیر قرار دهد؟ همه با این که خدا وجود روحانى است که مى

تواند منشاء تعریف، موافقت خویش را اعالم کردند. سپس سؤال کردم: چرا شما که به وجودى روحانى که مى
تواند انسانها توانید باور کنید که موجود روحانى دیگرى هم هست که مىباشد اعتقاد دارید، نمىنیکویى در بشر 

را به کارهاى بد وادارد؟
دانش امروزى این امکان را از افراد تحصیل کرده «ترین پاسخى که به سؤال من داده شد این بود که: عمده

ز آنها پرسیدم: کدامیک از کشفیات دانش امروزى ثابت کرده که ا» سلب نموده که به شریر اعتقاد داشته باشند.
ایده وجود شیطان دیگر فاقد اعتبار است؟ آیا قانون دوم ترمودینامیک یا قوانین حاکم بر شکافت و همجوشى 

).fission) fusion andاى هسته
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توانست به هیچکس نمىابتدا سکوتى سنگین بر کالس مستولى شد و کسى جوابى براى سؤال من نداشت. 
اى علمى استناده کند. سرانجام یکى از شاگردان گفت: ایده شیطان ظاهراً در مقوله ارواح و اجنه جاى یافته
گیرد. چه کسى دیگر به وجود شیطان منحوسى که شنل قرمز بر دوش افکنده و پاهایش سم دارد و در مى

ر دارد؟ تصویرى که شاگرد مزبور از شیطان ارایه سرش شاخ سبز شده و در دستش چنگالى بزرگ گرفته باو
مقدسى نبود. تصور او از شیطان، نوعى کاریکاتور بود. شیطان او، مهمانى بود که از جشن داد، تصویرى کتابمى

هالووین گریخته بود.

شیطان مغرور و قدرتمند 
ریشه این کاریکاتور مضحک از شیطان این ایده شیطان با شنل قرمز و چنگالى در دست از کجا آمده است؟ 

هاى میانه جستجو نمود. در قرون وسطى، یکى از تفریحات مردم، مسخره کردن شریر از طریق را باید در سده
هاى میانه به واقعیت توصیف او با اصطالحات مضحک بود. بر این دیوانگى منطقى حاکم بود. کلیساى سده

اى سقوط کرده است که دچار غرور بیش از اندازه انست که شیطان فرشتهدوجود شیطان اعتقاد داشت. کلیسا مى
بود. نقطه ضعف اساسى شیطان غرور بود. مقاومت در برابر این مخلوق مغرور ولى سقوط کرده، مستلزم جدالى 
سخت بود. برغم کلیساى قرون وسطى براى حمله به شیطان باید از نقطه ضعف او یعنى غرورش وارد شد. 

این است: به شیطان از نقطه ضعفش حمله ور شوید و او از شما خواهد گریخت. فرضیه 
براى حمله به غرور شیطان، چه راهى بهتر از آنکه او را با پاهاى سم دار و شنل قرمز رنگ تصویر کنیم؟ این 

لهاى بعدى جنبه شوند، کاریکاتورهایى عمومى بودند. متأسفانه نساى که از شیطان ترسیم مىتصاویر احمقانه
تحقیرآمیز و مضحک این تصاویر را از یاد بردند، گویى منظور از این تصاویر ارایه چیزى واقعى بوده است. 

مقدس از شیطان تر از کاریکاتور است. تصویرى که کتابمقدس در مورد شیطان، بسیار عالمانهدیدگاه کتاب
نشان دهنده تبحر شیطان در "فرشته نور") است. سیماى 14:11نقرنتیا(دوم"فرشته نور"کند. مشابه ارایه مى

توصیف شده "هوشیار"گر شدن در ظاهرى خوب است. شیطان موذى و فریبکار است. مار در باغ عدن جلوه
شود. او متقلبى اغواگر است. با فصاحت سخن ). او هیچوقت مثل یک احمق ظاهر نمى1:3است (پیدایش

سازد. کننده دارد. رئیس ظلمت خویشتن را در کسوت فرشته نور متجلى مىگوید. ظاهرى خیره مى
طلبد تا ببلعد کند و کسى را مىدومین تصویرى که از شیطان داریم، شیر غرانى است که گردش مى

). حتماً توجه دارید که همان خصوصیتى که براى مسیح بکار رفته یعنى شیر، در مورد شیطان نیز8:5پطرس(اول
بخشد.بلعد. شیر سبط یهودا نجات مىباشد. شیر ضد مسیح مىاستفاده شده است که نمونه اولیه ضد مسیح مى
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اند، شیر نماد قدرت است، با این حال قدرتى در هر دو مورد از تمثیل که مسیح و شیطان به شیر تشبیه شده
، اما قطعاً قدرت او بیش از قدرت ماست. او به اهریمنى و شریرانه دارد. قدرت او را با مسیح قیاس نتوان کرد

نیرومندى مسیح نیست ولى از ما نیرومندتر است. 
کند تا قدرتش را دست کم بگیریم. کند. روش اول این است که کارى مىشیطان به دو طریق ما را اغوا مى

کند تا در مواقع دیگر قدرت او را بیش از حد بزرگ تصور کنیم. وى به هر دو روش دوم آن است که کارى مى
تواند ما را فریب داده و باعث لغزشمان گردد. صورت مى
اعتقادات رایج میان مردم همواره به سمت افراط و تفریط در نوسان است. از یک طرف کسانى پاندول

نیروى شریر فاقد شخصیتى است که "هستند که معتقدند شیطان اصالً وجود ندارد، یا اگر هم وجود دارد، 
مشغولى اى از بدیهاست که خاستگاهش گناه اجتماع است. از طرف دیگر افرادى هستند که دلمجموعه

کنند بطورى که دیگر از نگریستن به مسیح غافل شدیدى در مورد شیطان دارند و توجهى بیش از حد به او مى
گردند. مى

کند و اگر بتواند مردم را متقاعد کند که او اصالً وجود خارجى در هر صورت شیطان موقعیتى کسب مى
هاى خویش بپردازد و اگر بتواند مردم را به سوار کردن حقهتواند بدون دردسر و مواجهه با مقاومت ندارد، مى

به خویش مشغول نماید و توجهشان را به خود جلب کند، باز توانسته آنها را در دام مسائل غیبى و فرا طبیعى 
اسیر سازد. 

س پطرس شیطان را دست کم گرفت. زمانى که عیسى، پطرس را از دستگیرى قریب الوقوعش خبر داد، پطر
). پطرس بیش از 33:22اعتراض کرده گفت: اى خداوند، حاضرم که با تو بروم حتى در زندان و در موت (لوقا

اندازه به خودش اعتماد داشت و نیروى دشمن را هم دست کم گرفته بود. تنها لحظاتى پیش بود که عیسى او را 
بود. عیسى گفته بود: اى شمعون، اى از قدرت شیطان آگاهانیده بود، اما پطرس این هشدار را جدى نگرفته

).31:22شمعون! اینک شیطان خواست شما را چون گندم غربال کند (لوقا
با اینکه پطرس اعتراض کرده بود ولى با همین کار در دستان شیطان بازیچه شد. اغوا کردن پطرس براى 

عیسى داشت به زبان ساده به پطرس شیطان کارى نداشت، درست مثل غربال کردن گندم با یک الک. به عبارتى
اى چرب و نرم و راحت هستى و در برابر قدرت سهمگین شریر توان پطرس، تو براى شیطان لقمه"گفت: مى

."هماورد شدن ندارى
تواند او تر باشد ولى ما قهرمانى داریم که مىبا این حال قدرت شیطان بر ما محدود است. شاید او از ما قوى

او که در شماست بزرگتر است از آنکه در جهان «فرماید: کند. کالم خدا مىسازد و این کار را هم مىرا مقهور
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پس خدا را اطاعت نمائید و با ابلیس مقاومت «افزاید: ). یعقوب بر این کلمات چنین مى4:4یوحنا(اول» است
کنیم، او دمش را ل شیر غران مقاومت مىالقدس در مقاب). وقتى به قوت روح7:4(یعقوب» کنید تا از شما بگریزد

کند. الى پاى خود گذاشته فرار مى
لیکن من براى تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود و «شیطان، پطرس را غربال کرد، ولى پیروزیش موقتى بود: 

ط و هم ). عیسى هم در مورد سقو32:22(لوقا» هنگامى که تو بازگشت نمایى، برادران خود را استوار نما
بازگشت پطرس، پیشگویى کرد. 

دست کم گرفتن شیطان، برخاسته از غرور است، همان غرورى که مقدمه هالکت است. بزرگتر از اندازه 
فرض کردن او هم به معناى احترام و ارزش قایل شدن براى کسى است که لیاقتش را ندارد. 

ى است و زیر دست خدا قرار دارد. مسیحیت هرگز شیطان یک مخلوق است و از این رو محدود و متناه
دهد. او ) یا اعتقاد به وجود دو قدرت برتر خیر و شر که نیرویى برابر دارند را اشاعه نمىdualismثنویت (

هیچ خصیصه الهى ندارد، شاید علم او از ما بیشتر باشد، اما داناى مطلق نیست. شاید قدرت او از ما بیشتر باشد 
لق نیست. شاید بتواند محدوده وسیعترى را تحت نفوذ خویش بگیرد ولى حاضر مطلق نیست. ولى قادر مط

تواند در یک لحظه در بیش از یکجا حاضر باشد. او مخلوقى است که در ظرف مکان و زمان شیطان نمى
ست که محدود است، درست مثل دیگر فرشتگان خوب یا بد که به مکان و زمان محدودند. جاى خوشوقتى ا

شما در تمام طول زندگیتان، هرگز مواجهه مستقیم و بى واسطه با خود شیطان را تجربه نخواهید کرد، بلکه با 
دهد شوید. ولى خود شیطان ترجیح مىاش یا یکى از شاگردان بى شمارش روبرو مىیکى از دستیاران دون پایه

اش را حتى زمانى که نوك پیکان حملهوقت و حضور خویش را صرف هدفهاى بزرگتر از من و شما کند. 
).13:4از او جدا شد (لوقا"تا مدتى"متوجه عیسى کرده بود 

بیش از حد پرداختن به شیطان و ارواح شریر
در روزگار ما، عالقه به کارهاى شیطان از نو باب شده است. هالیود به ما جن گیر و طالع نحس و لشگرى از 

انگیزند. در محافل کرده است که اشتهاى ما را براى علوم غیبى و شیطانى برمىفیلمهاى از این دست هدیه
مسیحى مقوله خدمت اخراج ارواح، جدیداً توجه بسیارى را بخود معطوف نموده است. بعضى از این خدمات 

ره فاصله مقدسى در مورد دیوزدگى و اخراج دیو و غیاخراج ارواح دیگر به افراط کشیده شده و از دیدگاه کتاب
اند. گرفته
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توان با رویت عالمت شود، هنگام خروج دیو از بدن شخص دیوزده مىشنویم که گفته مىبراى نمونه، مى
شوند. گویند، دیوهاى خاصى سبب بروز گناهانى خاص مىظاهرى به خروج او پى برد. گروهى هستند که مى

و توتون و غیره وجود دارد. من کاستهایى از خادمینى که به گویند دیو الکل، دیو افسردگى، دیو تنباکوآنان مى
باشم) که در آنها، عالئم خروج دیو از دیوزده را ام (و از افشاى نام آنها معذور مىپردازند شنیدهاخراج ارواح مى

نشاق دود دهند. مثالً فالن عالمت نشان دهنده خروج دیو توتون است. از آنجایى که دیو توتون با استتعلیم مى
تواند نشانه گردد. به همین ترتیب استفراغ کردن مىشود، پس بصورت بازدم قابل رویت خارج مىوارد مى

خروج دیو الکل باشد. براى هر گناه قابل تصورى، دیوى وجود دارد. نه تنها باید یک یک این دیوها را اخراج 
راهکارهاى خاصى دارد که هر روزه باید انجام کرد، بلکه محافظت از شخص در برابر بازگشت مجدد دیوها نیز

شود. 
کنم. این تعالیم کامالً بى معنى هستند. در اى به چنین تعلیمات غلطى پیدا نمىمن واقعاً هیچ پاسخ مؤدبانه

ها در مورد دیوها دست یافت. این اى به این جور تشخیصتوان کوچکترین اشارهمقدس نمىهیچ جاى کتاب
اند لطمات جدى وارد شتر با سحر و جادو هم راستا هستند و به ایماندارانى که فریب آنها را خوردهتعالیم بی

سازند. با کمال تأسف، توجه بیش از حد به شیطان و دیوها بدین معناست که ما توجه کمترى به مسیح مى
د ساخت. داریم. این باید شیطان را خشنود سازد، و یقین بدانیم که خدا را خشنود نخواه

مان کند، به ما تواند ما را پریشان سازد، به ما حمله کند، وسوسهدهد که شیطان مىکالم خدا به ما نشان مى
تواند تحت تسخیر یک القدس در وجودش ساکن است، نمىافترا بزند و متهممان کند. اما فرد مسیحى که روح

القدس در او ساکن است، بتواند ست. اگر شخصى که روحدیو قرار گیرد. هر جا که روح خداست، آنجا آزادى ا
همزمان تحت تسلط روحى شریر قرار بگیرد، پس دیگر عمل فدیه مسیح با شکست روبرو شده است. 

تر، یعنى گناه خودمان اى ندارد جز اینکه ما را از مشکل اصلى و واقعىتمام تأکیدها بر شیطان و دیوها نتیجه
یطان وجود دارد. ارواح شریر یا دیوها هم واقعى هستند. اما از طرف دیگر گناه هم واقعیت منحرف سازد. بله ش

توانیم مالمت و مسئولیتى را که بخاطر گناه ما دارد. شاید شیطان در ارتکاب گناه با ما همدست باشد، ولى نمى
ناه شدیم. براى اینکه ما متوجهمان است را به گردن دیوى بیندازیم و بگوئیم تحت کنترل آن دیو مرتکب گ

مست از باده شویم، نیازى نیست که به تسخیر دیوى درآئیم. ضعفهایى که در وجود همه ما هست، خود برایمان 
توانیم بگوئیم شیطان ما . مى"فالن دیو مرا مجبور به انجام فالن کار کرد"توانیم بگوئیم: کافى است. هرگز نمى

. اما نه اینکه بگوئیم ما را کنترل و یا وادار به ارتکاب گناه نمود. را وسوسه یا اغوا و یا تحریک کرد



6

گوید گناهان ما نتیجه تسخیر و کنترل دیوهاست، دو مشکل اساسى دارد. اولى این است که این نظریه که مى
. اگر ما ایم، هیچ مسئولیت شخصى را قبول نکنیمدهیم تا بخاطر گناهى که مرتکب شدهما تن به این فریب مى

نتوانیم در مقابل دیو مقاومت کنیم، واقعاً دیگر چه مسئولیتى متوجه ماست؟ دوم اینکه در دام این تفکر اسیر 
شویم که فکر کنیم واقعاً گناهکار شویم که بدون کمک اخراج کننده دیوها فاقد قدرت هستیم و تشویق مىمى

مقدسى ایم. این مسئله، کل مفهوم کتابفرادى درماندهکند، انیستیم و بدون وجود خادمى که اخراج ارواح مى
توانیم بدون کمک به اصطالح مقدسى است که ما نمىکند. این تعلیمى کامالً غیر کتابتقدیس را نقض مى

کنم که متخصص اخراج ارواح، با زندگى خود خدا را خشنود سازیم. بنابراین من با فوریت عرض مى
دهند، فاصله بگیرند و براى حفظ زندگى روحانى خود هم که که چنین تعلیماتى مىایمانداران باید از کسانى 

شده از ایشان بگریزند.

وسوسه کننده و آدم 
برد. کند؟ شیطان تمام قدرت خویش را بر ضد ما از طریق دو فعالیت عمده بکار مىپس شیطان با ما چه مى

دن است. به مقوله متهم کردن در فصل بعدى از نزدیک خواهیم این دو فعالیت عمده وسوسه کردن و متهم نمو
داریم. پرداخت و در اینجا توجه خود را به جنبه وسوسه کننده او معطوف مى

توان در گزارش سقوط آدم و حوا در پیدایش و نیز شیوه وسوسه کردن شیطان را به بهترین وجه ممکن مى
اى وجود دارد که العادهد. در این دو قسمت موارد مشابه و متضاد فوقآزموده شدن عیسى در بیابان مشاهده کر

باید مورد مالحظه قرار داد. 
آیا خدا حقیقتاً گفته است که از «شود: در باغ عدن، شیطان با پرسشى بظاهر غیر مغرضانه به حوا نزدیک مى

).1:3(پیدایش» همه درختان باغ نخورید؟
گیرد، گویى که از اى حیرت زده به خود مىرسد. شیطان قیافهلوحانه بنظر مىدر نظر اول این پرسش ساده

آیا خدا حقیقتاً گفته است که از «سختى قوانین و ممنوعیتهایى که خدا وضع کرده در شگفتى فرو رفته است. 
ان قصد تحریف اذهان دارد. حوا هم خیلى کامالً معلوم است که با این سؤال شیط"همه درختان باغ نخورید؟

خوریم؛ لکن از میوه درختى که در وسط از میوه درختان باغ مى«رساند: صریح، شیطان را به نتیجه دلخواهش مى
).2:3-3(پیدایش» باغ است، خدا گفت از آن نخورید و آن را لمس نکنید، مبادا بمیرید

را جز در یک مورد استثنایى به آدم و حوا داده بود. این مورد استثنایى خدا اجازه بهره بردارى آزادانه از باغ
شد. دیگر تمامى آنچه در باغ بود، در اختیار ایشان قرار داشت. با این حال شیطان به یک درخت محدود مى
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ن دید. او تواتوانید بخورید؟ در اینجا موذیگرى و مکر مار را مىپرسید: آیا خدا گفته که از همه درختان نمى
کند که اگر خدا بر آزادى انسان فقط یک محدودیت بگذارد، در واقع آزادى دارد در لفافه این مطلب را القا مى

او را بکل سلب کرده است. پرسش مار، خیلى فراتر از یک سؤال بود. در عمل او داشت خدا را به عدم انصاف 
کرد. و مهربانى متهم مى

کنیم. اگر شوند، مشاهده مىز جانب فرزندانمان، زمانى که با ممنوعیتى روبرو مىما هم همین واکنش را ا
هاى ما اجازه براى انجام ده تا کار مختلف بخواهند و با نه تاى اول موافقت کنیم و تنها مورد دهم را به آنها بچه

"هیچ کارى بکنم!گذارى منتو هیچوقت نمى"اجازه ندهیم، پاسخى که هر بار خواهیم شنید، این است: 

بزرگترها هم همینطور هستند.
اى غیر مستیقم به سراغ اى غیر مستقیم به صداقت خداست. او بالفاصله از جملهپرسش شیطان جمله

دهد که گذارد و توضیح مىرود. وقتى حوا نتیجه مطلوب را در اختیار شیطان مىاى صریح و مستقیم مىجمله
گوید: گردد شیطان گستاخانه مىاست و تخلف از این ممنوعیت منجر به مرگ مىتنها یک درخت ممنوع شده 

داند در روزى که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف هر آینه نخواهید مرد. بلکه خدا مى«
).4:3- 5نیک و بد خواهید شد (پیدایش 

. شیطان صریحاً مخالف "نخواهید مرد"ه شده است. پروا پیچیداى از دروغى بىدر اینجا وسوسه در لفافه
شما نخواهید مرد. خدا "نماید. کند. شیطان خدا را متهم به دروغ گویى مىفرمایش خدا را به حوا اعالم مى

."گویم نخواهید مردگوید که خواهید مرد، ولى من مىمى
نامید » دروغگو و پدر دروغگویان«گوید؟ عیسى شیطان را موضوع این است که چه کسى راست مى

ترین ترفند شیطان براى وسوسه انسانها، حمله کردن به راستى خداست. نه تنها شیطان، خدا ). اصلى44:8(یوحنا
آورد. او خدا را و برهان هم مىکند، بلکه براى اثبات دروغگویى حوا براى وى دلیلرا به دروغگویى متهم مى

خواهد دانش و معرفت خواهد چشمان آدم و حوا باز شود. او مىکند. خدا نمىبه نوعى حسد الهى متهم مى
ترسد که میوه خواهد خداوندى خویش را با کسى قسمت کند. او مىخویش را براى خود نگهدارد. و نمى

و هم نامنصفانه است و هم خود خواهانه. درخت ممنوعه آدم و حوا را الهى کند. قدغن ا
کند که آدم و حوا کند. این فکر را القا مىاى تمام عیار را بر ضد صداقت خدا آغاز مىاکنون شیطان جمله

نسبت به درخت ممنوعه حق دارند. قوانین خدا منصفانه نیست. یکى از حقوق الینفک انسان آن است که هر 
حتى اگر این کار خدا را خشنود نسازد. خواهد انجام دهد، چه مى
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اى روبرو شد. همین تعلیم شیطانى هر روزه در این آخرین مرتبه در تاریخ نبود که انسان با چنین وسوسه
خواهم کارى را که دوست کنم که مىکنم، به این خاطر گناه مىبندد. هر بار که من گناه مىپندار انسان نقش مى

نه کارى را که خدا دوست دارد انجام دهم. همواره در ته قلب خود این اندیشه خائنانه را دارم، انجام دهم، 
اند. داریم که قوانین خدا غیر منصفانه

وسوسه کننده و مسیح 
حال بیائید وسوسه مسیح را مورد مالحظه قرار دهیم. نخست اجازه دهید تا به تفاوتهایى که میان اوضاع و 

دم و حوا و تجربه مسیح وجود دارد توجه کنیم. وسوسه آدم در وسط بهشت اتفاق افتاد. او احوال تجربه آ
اى رنگین پیش رویش همسر و هم صحبتى داشت تا از مشارکت با وى، تسلى یابد. شکمش سیر بود و سفره

گسترده بود. 
کرد. بیابان یعى دست و پنجه نرم مىترین جاها با بدترین عناصر طبدر مقابل، مسیح تنها بود و در دور افتاده

یهودیه 
مندى از مصاحبت انسانى، اى معدودى از پرندگان بود. عیسى بدون بهرههاى خار و تیرهسکونتگاه عقربها، بوته

اى داشت تا بخورد و نه درختانى بود تا از میانشان پس از چهل روز گرسنگى با وسوسه روبرو شد. نه میوه
یکى را برگزیند.

بر خالف این تفاوت فاحش در اوضاع و شرایط، وسوسه مسیح بطرز چشمگیرى مشابه وسوسه آدم و حوا 
گیرد. شریر به عیسى نزدیک شده و بود. باز همان موضوع یعنى قابل اعتماد بودن کالم خدا مورد سؤال قرار مى

از «جه داشته باشید که شیطان نگفت: ). تو3:4(لوقا » اگر پسر خدا هستى این سنگ را بگو تا نان گردد«گفت: 
چرا "اگر پسر خدا هستى..."نکته اصلى در جمله شیطان، بخش اول آن است: » آنجایى که پسر خدا هستى...

اگر؟ پیش از اینکه روح، عیسى را برداشته به بیابان برد، آخرین کلماتى که شنید چه بود؟ آسمان شکافته شد و 
).22:3(لوقا» بیب من هستى که از تو خشنودمتو پسر ح«آوازى در رسید که: 

آیا مطمئنى که پسر خدا هستى؟ آیا «خواست القا کند، این بود: اى که شیطان با بکار بردن اگر مىایده زیرکانه
کند؟ شاید الزم باشد که مطمئن شویم که تو حتماً پسر خدا با پسر حبیش که از او خشنود است، چنین رفتار مى

اى، مگر نه؟ براى پسر خدا کارى ندارد که این سنگها را تبدیل به نان کند. چه ضررى . تو گرسنهخدا هستى
»دارد؟



9

عیسى مترصد پاسخگویى بود. درست است که گرسنه بود، ولى گرسنگى وى براى عدالت بیش از گرسنگى 
انسان به نان فقط زیست «و گفت: براى نان بود. خوردنى و آشامیدنى او آن بود که اراده پدر را بجا آورد. ا

).4:4(لوقا» کند بلکه بهر کلمه خدانمى
وجود نداشت خدا گفته بود که "اگر"دید در فکر عیسى اصالً عیسى تا اعماق کلمات زیرکانه شیطان را مى
یسى کرد. آدم فریب خورد و منکر راستى کالم خدا شد. ولى عاو پسرش است. عیسى با کالم خدا زندگى مى

در دام این فریب نیفتاد. 
شیطان تاکتیک خود را در مقابل عیسى عوض کرد. او همه ممالک این جهان را به عیسى نشان داد و به وى 

خواهم دهم، زیرا که به من سپرده شده است و به هر که مىجمیع این قدرت و حشمت آنها را به تو مى«گفت: 
).6:4-7(لوقا» ى، همه از آن تو خواهد شدبخشم، پس اگر تو پیش من سجده کنمى

هر کسى قیمتى «قدرت و جالل هر دو اغواگر و وسوسه برانگیزند. شیطان هم به این شعار باور داشت که: 
شد او را خرید. توانست قیمتى براى عیسى بیابد. عیسى مردى بود که قیمت نداشت، یعنى نمىولى نمى». دارد

شخص را چه سود دارد، هر گاه تمام دنیا را ببرد و نفس خود را «کى بعد فرمود: او همان کسى بود که اند
).36:8ببازد؟(مرقس

اى شیطان مکتوب است که خداوند خداى خود را پرستش کن و غیر از او را «عیسى در پاسخ شیطان گفت: 
ن پیشنهاد کرد تنها زمانى ). باز همان موضوع: اطاعت از کالم خدا. آنچه که شیطا8:4(لوقا» عبادت منما

توانست مورد پذیرش عیسى قرار گیرد که او بخواهد با کالم خدا معامله کند. عیسى شیطان را با کالم مقدس مى
و از سفر تثنیه روایت کرد. عیسى صراحتاً بیش از بسیارى از » مکتوب است...«خدا عقب راند. او فرمود: 

اى که از داد. او دقایقى پیش گفته بود که انسان باید بهر کلمهمیت مىمعاصرین ما به اسفار پنجگانه تورات اه
توان حکمش را شکست، اى خاص از کالم خدا را که نمىشود زیست کند. سپس نمونهدهان خدا صادر مى

ارایه نمود. 
گر پسر خدا هستى ا«مقدس نقل قول کند. باز از کلمه اگر استفاده کرد. این بار نوبت شیطان بود تا از کتاب

که فرشتگان خود را درباره تو حکم فرماید تا تو را محافظت «خود را از اینجا به زیر انداز، زیرا مکتوب است: 
).9:4-11(لوقا» کنند و تو را به دستهاى خود بردارند، مبادا پایت به سنگى خورد

خواست تفسیرى تحریف شده و قصد شیطان این نبود که به آیات کتاب مقدس استناد کند، بلکه مى
مخدوش از آن ارایه نماید و کالم خدا را پیچانده بر ضد کالم خدا از آن استفاده کند. او براى توجیه گناه داشت 

القدس بود.کرد. نوك پیکان حمله او مستقیماً متوجه روحبه کالم خدا استناد مى
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گویى که به کالم خدا ایمان دارى. پس ثابت مىبسیار خوب، عیسى، تو«خواست بگوید: گویى شیطان مى
عیسى ». کن و خدا را امتحان نما. خود را پایین بینداز و ببین آیا فرشتگانش تو را نجات خواهند داد یا خیر

).12:4(لوقا» گفته شده است، خداوند خداى خود را تجربه مکن«چنین پاسخ داد: 
اى که با یک دانم. پس سعى نکن مرا با وعدههاى خدا را مىمن وعده«صحبت عیسى کامال آشکار بود. 

گوید که ما نباید خدا را امتحان کنیم مقدس از طرف دیگر مىممنوعیت محدود شده، وسوسه نمایى. کتاب
هاى هیکل به ). نیازى نیست که من براى وقوف به اینکه فرشتگان مراقبم هستند، خود را از کنگره16:6(تثنیه

».ازم. خدا این را فرموده و من اطمینان دارم که آنچه گفته حقیقت استزیر بیند
در ساعت ابلیس او را رها کرد و اینک فرشتگان آمده «توان در انجیل متى یافت: نکته جالب این پاسخ را مى

).11:4(متى» نمودنداو را پرستارى مى

ایمانى وسوسه بى
وسوسه عیسى، موضوع بر قابل اعتماد بودن کالم خدا متمرکز شده است. اگر در هر دو مورد، وسوسه آدم و 

شیطان بتواند در مورد صدق کالم خدا شک ایجاد کند، زمینه براى سقوط ما فراهم گشته است. ایمان نداشتن 
ز انجام تواند ما را ابه سخنان خدا، مبناى همه گناهان است. وقتى راستى خدا زیر سؤال برود، دیگر چیزى نمى

پسندیم، همان آید، باز دارد. انجام دادن هر آنچه که خودمان مىدادن هر کارى که به نظر خودمان درست مى
پنداریم، دیگر جوهر نااطاعتى است. وقتى حواسمان تماماً متوجه انجام کارهایى باشد که خودمان درست مى

ممکن نیست که بتوانیم خدا را خشنود سازیم. 
یمانى یک گناه است؟ خوددارى از ایمان داشتن به خدا مساوى است با جرم انکار عدالت وى. چرا بى ا

گوید، در واقع گوید، شناختى ندارد و یا آنچه که او مىیعنى اینکه فرض ما اینست که خدا درباره آنچه که مى
حضور مطلق یا عدالت او را دهیم و بد و شریرانه است. به عبارتى ما صداقت الهى او را مورد حمله قرار مى

بریم. زیر سؤال مى
ولى آیا داشتن ایمان کورکورانه یک ضعف نیست؟ در حقیقت همینطور است. فرق بزرگى است میان ایمان 

لوحانه یعنى زودباورى و سادگى ناشى از خرافات و تعصب لوحانه. خوش باورى سادهو خوش باورى ساده
یزى، بدون آنکه دلیلى براى ایمان داشتن وجود داشته باشد، به هیچ وجه فضیلت غیر منطقى. ایمان داشتن به چ

خواهد که ما به آنچه که او صریحاً و خواهد. خدا مىشود. خدا هم چنین ایمانى را از ما نمىمحسوب نمى
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برنخیزانیده بود درکمال شفافیت و بإ؛ّّ دلیل و مدرك فرموده، ایمان داشته باشیم. او اگر نخست عیسى را از قبر 
از ما انتظار نداشت که به قیامت باور داشته باشیم. 

خواهد که در مورد آینده به او توکل کنیم، اما چنین توکلى کورکورانه نیست. بلکه او بارها و او از ما مى
. در واقع هایش را قطعاً تحقق خواهد بخشید و این وقایع در کالمش ثبت شده استبارها ثابت کرده که وعده

شد تا بدون قید و شرط و هیچ سؤالى به کسى اعتماد کنیم که بارها محکوم به تقلب شده اگر از ما خواسته مى
بود. هایش را زیر پا گذاشته و دروغگو و شیادى بدنام است، چنین اعتمادى ناباورانه مىو پیوسته وعده

تواینم چنین عدم صداقتى را ست نیازیده است. ما نمىاما خدا انسان نیست. او به هیچ یک از این جرایم د
که در خویشتن سراغ داریم، به خدا نیز اسناد دهیم. 

fidesکلیساى کاتولیک رومى دیدگاهى دارد که شایسته است مورد توجه ما نیز قرار گیرد. این عقیده 
implicitum خواسته شده که نسبت به کلیسا نام دارد. معناى این ایده خیلى ساده است: از ایماندار

ایمانى بى چون و چرا داشته باشد، یا به کلیسا بطور بى چون و چرا اعتماد کند، چون که کلیسا بعنوان نهادى که 
هاى مسیحى را بر عهده دارد مصون از خطا و اشتباه است. مسئولیت تعلیم آموزه

در حقیقت، اگر کلیسا مصون از خطا و اشتباه بود، شایسته و بایسته بود که به آن ایمان بى چون و چرا داشته 
شاید. من باور ندارم که کلیساى باشیم. به هر چه و هر کس که مصون از خطا و اشتباه باشد، چنین اعتمادى مى

ا مصون از خطا و اشتباه است و ما باید ایمان کاتولیک رومى یا هر کلیساى دیگرى مصون از خطاست ولى خد
) به او داشته باشیم.implicirum fidesبى چون و چرا (

اگر شیطان بتواند اعتماد بى چون و چراى ما را نسبت به خدا از بین ببرد، آنوقت به هدف خویش یعنى 
قوط کرد. او به خدا ایمان نداشت. افتیم. آدم ساغواى ما دست یافته است و ما در کام وسوسه بى ایمانى مى

ناپذیر بود و به همین خاطر تسلیم وسوسه کرد. توکل او به پدر، تزلزلعیسى، آدم ثانى، با کالم خدا زندگى مى
نشد. 

"او خشنودم"کرد: از عیسى پیش از وسوسه، آواز پدر را شنید که رضایت خویش را از پسر اعالم مى

ه خدا از اینکه عیسى از وسوسه شیطان سربلند و پیروز عبور کرده نیز خشنود شده توانیم مطمئن باشیم کمى
است. عیسى میان کالم شیطان دروغگو و کالم خدا بخوبى انتخاب کرد. او بجاى خودخواهى، شک و ناباورى، 

بر خدا توکل نمود.
شود. کنند، خشنود مىاالن نیز خدا از فرزندانش که به او توکل مى
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فصل هفتم 

شیطان متهم کننده (مدعى)

شیطان به همان اندازه که در کار وسوسه تواناست، در کار متهم کردن نیز قهار است. در فصل پیشین دیدیم که 
شود با مقاومت در برابر شیطان وسوسه کننده خدا را خشنود ساخت. در این فصل خواهیم دید در چگونه مى

آمیز هاى اتهامو و گوش ندادن به طعنهتوانیم با توکل و رحمت اشویم، چگونه مىمواقعى که مرتکب گناه مى
شیطان، موجب خشنودى خدا گردیم. 

متهم کننده شرور 
القدس در آورده ما را در باتالق تواند خود را بصورت روحشیطان، بعنوان متهم کننده قوم خدا، مى

ناهى ناراحت باشیم، احساس تواند کارى کند که ما زمانى که باید از ارتکاب گسردرگمى اخالقى فرو برد. مى
خوبى داشته باشیم، و بر عکس زمانى که باید راحت و آسوده باشیم، احساس گناه و تقصیر نمائیم. 

دهد:زکریا رویدادى را ثبت نموده است که چهره شیطان متهم کننده را نشان مى
ده بود و شیطان به دست راست وى و یهوشع رئیس کهنه را به من نشان داد که به حضور فرشته خداوند ایستا

اى شیطان خداوند تو را نهى نماید! خداوند که «ایستاده تا با او مخاضمه نماید. و خداوند به شیطان گفت 
و » اورشلیم را برگزیده است. تو را نهیب نماید. آیا این نیم سوزى نیست که از میان آتش ربوده شده است؟

حضور فرشته ایستاده بود. و آنانى را که به حضور وى ایستاده بودند یهوشع به لباس پلید ملبس بود و به
لباس پلید را از برش بیرون کنید و او را گفت: ببین عصیانت را از تو بیرون کردم و لباس «خطاب کرده گفت: 
».فاخر به تو پوشانیدم

و او را به لباس پوشانیدند و من گفتم که عمامه طاهر بر سرش بگذارند پس عمامه طاهر بر سرش گذاردند
فرماید، اگر یهوه صبایوت چنین مى«و فرشته خداوند ایستاده بود و فرشته خداوند یهوشع را اعالم نموده گفت: 

به طریقهاى من سلوك نمایى و ودیعت مرا نگاه دارى، تو نیز خانه مرا داورى خواهى نمود و صحنهاى مرا 
1:3-7زکریا» ایستند بار خواهم داد.نانى که نزد من مىمحافظت خواهى کرد و تو را در میان آ

یهوشع لباسى کثیف (پلید) در برداشت. هنگامى که او در حضور خدا ایستاده بود، شیطان حضار را متوجه 
لباس آلوده او کرد. دشمن یهوشع را در حضور خداوند متهم نمود. در واقع لباسهاى او کثیف بودند. شیطان 
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آیا این نیم «پذیر وى گذاشت. اما خداوند از برگزیده خویش دفاع کرد. قطه ضعف و آسیبانگشت روى ن
» سوزى نیست که از میان آتش ربوده شده است؟

هر فرد مسیحى چوب نیم سوزى است که از آتش ربوده شده است، چرا که از آتش جهنم نجات پیدا کرده. 
تواند نابودش کند. شاید اندکى بعد از شد، دیگر حرارت نمىهاى آتش بیرون کشیدهوقتى چوب از قلب شعله

آن هم به سوختن ادامه دهد، ولى باقى خواهد ماند.
شود. سطح سوخته آن با چوب نیم سوخته دود زده کثیف است و هر که بدان دست بزند، دستش سیاه مى

خاکستر و دوده پوشیده شده است. 
هاى آتش ربوده ئیم. فدیه شدگان خداوند که با دست خدا از میان شعلهاین چوب سوخته و دودزده، ما

هاى دوده بر ما اند، هنوز پوشیده از خاکستر و دوده هستند و قشرى از زغال روى آنها را گرفته است. لکهشده
انگشت ایم ولى کامال مصون از گناه نیستیم. شیطان بى درنگ بر کثافت ما ماند. هر چند فدیه شدهباقى مى

خواهد حواس ما بیشتر از آنکه متوجه رحمت خدا باشد، گرد گناه خودمان دور بزند.گذارد. او مىمى
». خداوند که اورشلیم را برگزیده است، تو را نهیب نماید!«شود: هاى شیطان با توبیخ الهى پاسخ داده مىاتهام

کند. در حالى که ه نفعمان برخاسته از ما دفاع مىبندد. مسیح وکیل مدافع ماست که بخدا دهان شیطان را مى
اعتراض دارم، «گوید: ایستد و مىکند، مسیح جلوى جایگاه متهم (ما) مىشیطان بضد ما اقامه دعوى مى

خدا هم از مسند داورى ». اماى است که من از آتش ربودهعالیجناب! این شخص یکى از چوبهاى نیم سوخته
برد و در محضر دادگاه خداى قادر مطلق متهم کننده زبان در کام فرو مى». ارد است!اعتراض و«دهد: پاسخ مى

شود. خاموش مى
اى پاکیزه نیز بر فرشته خداوند لباس کثیف را از تن یهوشع بدر آورد و لباس فاخرى به برش نمود و عمامه

سرش گذاشته شد. 
گردیم و دیگر نیازى سازد. ما به جامه عدالت ملبس مىمسیح فدیه شدگان خویش را اینگونه ملبس مى

نیست در حضور خدا مضطرب باشیم. 
تواند خیلى مهم باشد. اخیراً من در مراسم استقبال رسمى از فرماندار فلوریدا درست لباس پوشیدن مى

ن مهمانى الزامى بود و دعوت نامه من در آخرین لحظه به دستم شرکت داشتم. پوشیدن لباس رسمى در ای
رسید. با عجله به محل کرایه لباسهاى رسمى رفتم تا اندازه خودم را سفارش بدهم. متصدى تالش خود را کرد 
ولى گفت که ممکن است لباس رسمى به موقع حاضر نشود. آنشب خواب دیدم که بدون لباس رسمى در 
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ام. من تنها کسى بودم که در آن مراسم لباس نامناسب به تن داشت. وقتى از خواب ت کردهمراسم استقبال شرک
پریدم بر بدنم عرق سرد نشسته بود و بالفاصله دریافتم که این تنها یک کابوس بوده است. 

ظاهر شدن در مقابل فرماندار آنهم با لباس نامناسب، اشتباهى فاحش است، چه رسد به حاضر شدن در
پیشگاه خدا با لباس کثیف. بدرستى که بار یافتن به حضور تخت خدا با لباس محقرانه، خوفناك است. 

اى نیست، بلکه کند، کرایهولى خدا یک محل ارایه لباسهاى رسمى ویژه دارد. لباسهایى که او بر تن ما مى
دهند. پوشانند و ظاهرى آراسته بما مىا مىهاى مندرس ما رشود. این لباسها، زیر جامهبراى همیشه بما داده مى

هنگامى که این لباسها را بر تن پوشیدیم دیگر هرگز متحمل رنج اضطراب نخواهیم شد. چون دیگر این لباسها 
را از تنمان در نخواهند آورد و از مد هم نخواهند افتاد. 

از سر رحمت الهى بود و در کالم ثبت این خدا بود که نخستین پوشاك را تهیه کرد. نخستین عمل خدا که 
شده، مهیا ساختن پوشاك براى پوشانیدن عریانى آدم و حوا بود. او به شرمسارى ایشان رحمت فرمود و 
خویشتن را تا این حد پایین آورد که براى خالصى ایشان از اضطراب، لباسى برایشان تدارك دید 

هاى گناه هستند، لباس تدارك م محبوبش که آلوده به لکه). او هنوز هم بطور پیوسته براى قو21:3(پیدایش
بیند. مى

نویسد، بعد از اینکه خداوند عصیان یهوشع را برداشت و لباسى پاکیزه به او پوشانید، وى را با زکریا مى
را. ما آمیز توبیخ کرد. در همین صحنه کوتاه یهوشع هم اتهام شیطان را تجربه کرد و هم توبیخ خدالحنى محبت

کنیم، ممکن است هم شیطان ما را متهم کند و مسیحیان هم ممکن است همین را تجربه کنیم. وقتى ما گناه مى
القدس ما را ملزم سازد. هم روح

خواهد ما را از خدا پس تفاوت در چیست؟ هدف شیطان از متهم ساختن ما، زیان رسانیدن به ماست. او مى
خواهد ما را نسبت به گناه ملزم کردن ما این است که ما را از گناه باز گرداند. او مىالقدس ازبراند. هدف روح

کوشد تا ما را در احساس جرم هالك کند، ولى بیدار کند تا بدین وسیله به خدا نزدیک شویم. شیطان مى
باشد، ولى خواهد ما را از احساس جرم خالص کند. شاید توجه هر دو به یک گناه معطوف القدس مىروح

کند. هدفهاى ایشان بطور بنیادى با یکدیگر فرق مى

الزام شیرین 
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القدس با شیرینى و حالوت خاصى همراه است کشاند، ولى الزام روحاتهامات شیطان ما را به نومیدى مى
نیز به همراه سازد، در کنارش بخشایش و احیاى تسلى بخش الهى راوقتى او خطایاى ما را به ما خاطرنشان مى

آورد. مى
م) را مورد مالحظه قرار دهید. پس از اینکه او ارثیه پدرى را تلف - تجربه پسر خوش گذران (پسر گمشده

کرد و تا مرتبه گرازبانى سقوط کرد، تا حدى که عمیقاً حسرت داشت که از غذاى خوکان بخورد. آنوقت 
).17:15(لوقا» آخر به خود آمد«گوید: مقدس مىکتاب

به خود آمدن یعنى بیدار شدن و آگاهى از مصیبتى که شخص بدان گرفتار است و این مستلزم آن است که 
شود و در پى آن پشیمانى وجدان شخص بیدار گردد. آن بخش از وجدان که بطور موقتى خفته، ناگهان بیدار مى

آید. مثل مورد نظر این غ شخص مىاصیل و واقعى به همراه چاره جویى براى خالص شدن از شرارت بسرا
حال و هوا را چنین

کند:توصیف مى
شوم! برخاسته آخر به خود آمده گفت: چقدر از مزدوران پدرم نان فراوان دارند و من از گرسنگى هالك مى

آن ام و دیگر شایسته روم و بدو خواهم گفت: اى پدر به آسمان و به حضور تو گناه کردهنزد پدر خود مى
نیستم که پسر تو خوانده شوم، مرا چون یکى از مزدوران خود بگیر. در ساعت برخاسته بسوى پدر خود متوجه 
شد اما هنوز دور بود که پدرش او را دیده ترحم نمود و دوان دوان آمده او را در آغوش خود کشیده بوسید 

).17:15- 20(لوقا
القدس ما را بخاطر گناهى که القدس هستیم. وقتى روحوحدر اینجا شاهد نتیجه آن محکومیت یا الزام ر

کند. در بدو امر، بیدار شدن سازد، با این الزام بسوى توبه و بازگشت هدایتمان مىایم، ملزم مىمرتکب شده
گردد. بلکه ما را بسمت پدر نسبت به واقعیت گناه، شاید دردناك باشد ولى منجر به یأس و دلسردى ما نمى

کند، ما را با فاخرترین اى پروارى ذبح مىاند، پدرى که مشتاق در آغوش کشیدن ماست. پدر گوسالهبرمى گرد
بخشد. یقیناً این کند، و دستمان را با انگشتر خانوادگى زینت مىپوشاند، کفش به پاهاى برهنه ما مىها مىجامه

اطر ارتکاب گناه و بازگشت از آن مثل آشکار ساخته که هیچ چیز به اندازه غم و اندوه بى غل و غش بخ
تواند خدا را خشنود سازد. نمى

سازد. الزام روح مالیم و پر از مالطفت است و در واقع داورى با شفقت همراه الزام روح انسان را آزاد مى
اند، بوضوح نمایان است. زمان، زماناست. عالمت خوش آمدگویى براى کسانى که با دلهاى نادم پیش آمده
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آید. به شادى الهى است نه گاه کیفر و عذاب، خوشى عظیم در میان فرشتگان و در دل خدا بوجود مى
خوشحالى پدر در مثل فوق توجه کنید:

و گوساله پروارى را آورده ذبح کنید تا بخوریم و شادى نمائیم. زیرا که این پسر من مرده بود، زنده گردید و 
23:15- 24ادى کردن شروع نمودند. لوقاگم شده بود یافت شد. پس به ش

هدف شیطان از متهم کردن، ایضاء و تخریب است نه احیا. توبه کردن، آخرین چیزى است که او دوست 
شود. کند، هیچ خوشى در میان دستیاران او دیده نمىآید و ترك گناه مىدارد ببیند. وقتى گناهکارى به خود مى

خواهد که همه در خوکدانى زندگى کنند. او تمام سعى تسلیم گناه باشیم. او مىخواهد که ما برعکس شیطان مى
کند تا گناهکار را هر چه بیشتر به دشمنى با خدا وادارد دوست دارد گناهکار براى خودش و تالش خود را مى

وار بود که پسر احساس تأسف کند و خدا رإ؛ّّ بخاطر مصیبتى که بدان گرفتار آمده، سرزنش نماید. او چقدر امید
خواست بشنود که پسر گمشده تمام وقت خود را صرف لعن و نفرین خوکها و نیز نفرین خدا کند. دلش مى

ام کافى نبود. خدا بى انصاف است که گذاشته من با خوکها گرسنگى ارثیه پدرى«گوید: عیاش و ولخرج مى
ر دید. توان در دیدگاه پسر بزرگتبکشم. بازتاب دیدگاه شیطان را مى

اما پسر بزرگ او در مزرعه بود، چون آمده نزدیک به خانه رسید صداى ساز و رقص را شنید. پس یکى از 
برادرت آمده و پدرت گوساله پروارى را ذبح "به وى عرض کرد: "این چیست؟"نوکران خود را طلبیده پرسید 

).25:15-28خواست به خانه درآید. (لوقاولى او خشم نموده ن"کرده است، زیرا که او را صحیح باز یافت
در اینجا شاهد خشم و حسد نسبت به رحمت پدر هستیم. این همان حس شیطان نسبت به ایوب بود. این 
همان خلق و خوى شیطانى است که بیش از آنکه بخواهد ببخشد، دوست دارد متهم کند. از این روست که 

روح داورى کردن
کند که وقتى باشد. به همین خاطر است که پولس رسول با قوت از قدرتى تعریف مىدور از شأن مسیحى مى

کند: ما در قلعه مستحکم مسیح هستیم، تقویتمان مى
کیست که بر برگزیدگان خدا مدعى شود؟ آیا خدا که عادل کننده است؟ کیست که برایشان فتوا دهد؟ آیا 

-34کند (رومیانراست خدا هم هست و ما را نیز شفاعت مىمسیح که مرد بلکه نیز برخاست. آنکه بدست 
32:8.(

به پرسشى Rhetorical Questionباشد (تجاهل عارف یا پرسشهاى پولس تجاهل عارف مى
-شود که مطرح کننده آن قصد شنیدن پاسخ ازمخاطب را ندارد و منظور او در خود سؤال نهفته است گفته مى

"هیچ کس جرأت ندارد!"گوید: در واقع مى» کیست که بر برگزیدگان خدا مدعى شود؟«پرسد: م). وقتى او مى
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است حکم کردن در مورد کسى که مسیح متهم ساختن کسى که خدا او را عادل شمرده، اهانت به انجیل
باشد. کند، به همان اندازه که شریرانه است، احمقانه نیز مىشفاعتش را مى

خواهد که ما کند. او از انجیل نفرت دارد و منکر آن است. او مىانجیل در مقابل ادعاى شیطان از ما دفاع مى
پوشاند، به دنبال عادل شمردگى باشیم. او ما مل خویش مىدر جائى غیر از حضور مسیح، که ما را با عدالت کا

را متهم خواهد ساخت و در موردمان فتوا خواهد داد. در گوشهایمان فریاد  خواهد زد که لباسهایمان کثیف 
دور "گوئیم: توانیم خداى عادل را خشنود سازیم. ولى ما در مسیح مىاست و ما آنقدر گناه آلودیم که هرگز نمى

کیست که بر برگزیدگان خدا مدعى شود؟ منجیم مرا پوشانیده است. او همه عصیان مرا - ى افترا زننده شو، ا
کند. گوشهایت را اى شیطان محکم بگیر، مبادا شفاعتى که برداشته و در همین لحظه دارد براى من دعا مى

». از محبت او جدا سازدتواند مراکند. بشنوى. مسیح عدالت من است و هیچ چیز نمىمسیح براى من مى
شود. مسلماً بخشى از دهیم، خدا از ما خشنود مىکنیم و تن به گناه نمىوقتى در برابر وسوسه مقاومت مى

بلوغ ما در خداوند همین است که بیشتر و بیشتر چنین کنیم. اما باز در مسیر رشدمان در خداوند، به کرات 
کنیم. ولى دیدترى نیز براى گناه کردن نسبت به خدا و خلق پیدا مىشویم و تازه راههاى جمرتکب گناه مى

نمائیم. او ما را قسمتى از رشد مسیحى ما اینست که بیش از پیش نسبت به پذیرش خدا از ما اطمینان حاصل مى
شود نجات نداده بلکه چون ما به جامه عدالت مسیحاى یافت نمىبخاطر اینکه در زندگیمان هیچ عیب و لکه

ایم. آگاهى ما از گناهمان، حقیقتاً دردناك است، اما این دردى شیرین است که ما را بسمت بازوان ملبس گشته
سازیم که علیرغم آرزوى قلبى شیطان از کنار او دور دهد. وقتى او را خشنود مىپدر پر محبتمان سوق مى

تمام مدعىردیم، کارى که شیطان گسازیم که به سویش بازمىنشویم. همچنین هنگامى او را خشنود مى
تو با "کند که: کند تا از انجامش جلوگیرى نماید. وقتى شیطان در گوش فرد ایماندار نجوا مىتالش خود را مى

آه، ولى من "دهد: ، ایماندار پاسخ مى"توانى خدا را خشنود سازىاى، نمىاین همه گناهى که مرتکب شده
."توانم، جالل بر خدا بادمى
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فصل هشتم 

ترس و تقصیر فلج کننده 

در دوره ناآرام ریاست جمهورى روزولت وى شعارى داشت که با آن ملت آمریکا را تهییج و تقویت 
Franklin Delanoفرانکلین دالنو روزولت ("ترسیم جز خود ترسما از هیچ چیز نمى"کرد: مى

Roosevelrردم را فلج تواند م) رئیس جمهور اسبق آمریکا دریافته بود که ترس، قدرت زیادى دارد و مى
کند و سخت در اسارت نگه دارد. 

ترس اشکال متفاوتى دارد. ترس ممکن است از رسیدن آسیب بدنى، شکست، یا از مسئولیت پذیرى و 
منجمد » از ترس منجمد شده بودم.«اید: توقعاتى که هر مسئولیتى در پى دارد باشد. حتماً این عبارت را شنیده

ماند، مانند ه فلج ناشى از ترس که طى آن شخص از حرکات عادى باز مىشدن از ترس اشاره اى است ب
افتد. اى که در اثر یخ زدن از جریان مىرودخانه

هاى اخیر ده عامل هراس زاى مردم ها ملتى مبتال به ترسهاى بیمارگونه هستیم. یکى از بررسىما آمریکایى
)، ترس از بلندى Thanatophobiaرس از مرگ (آمریکا را فهرست بندى کرده. این فهرست، شامل ت

)acrophobia) ترس از محبوس شدن در فضاهاى تنگ ،(claustrophobia ترس از ،(
شود. در صدر این فهرست ترس از سخن گفتن در جمع قرار ) و ترسهاى دیگر مىxenophobiaها(غریبه

شود. کف ور مىبى به ناحیه معده حملهتوانم آنرا درك کنم. ناگهان احساس خالء عجیدارد. من خوب نمى
اى گردد که درست در لحظهافتد و چنان خشک مىگردد. عضالت حنجره به ارتعاش مىدستها خیس عرق مى

افتد و ناگهان ذهن انسان است. حافظه از کار مى» یخ زده«شود تا سخن بگوید، گویى که از انسان خواسته مى
گردد. شاید ریشه این ترس فقط همین باشد که اى از آن خارج نمىلى کلمهشود وگردد. دهان باز مىتهى مى

گذارد. نکند یک وقت چیزى احمقانه بگویم. شگفت اینکه خود ترس هم دقیقاً همین تأثیرات را بر فرد مى
هیچ کس دوست ندارد در مقابل جمع دست به عملى احمقانه بزند حضور جمع کثیرى از مردم فشارى بس 

آشناست. » خفه کننده«گذارد کامال با این فشار کند. ورزشکارى که پا به ورزشگاه مىیم بر شخص وارد مىعظ
اخیراً درطى مسابقات تورنومنت گلف گزارشگرى با یکى از شرکت کنندگان که در صورت انداختن توپ در 

رفت ولى ناگهان خوبى پیش مىاى کرد. شرکت کننده داشت به شد، مصاحبهآخرین سوراخها، برنده مسابقه مى
آنجا چه اتفاقى "بازیش افت کرد و امتیاز خود را از دست داد. در چادر خبرنگاران گزارشگر از او پرسید: 

»خفه شدم.«گلف باز خیلى ساده جواب داد: "افتاد؟
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ود، مثالً: اى باعث خوشوقتى است. گزارشگر منتظر بود که توضیحى دیگر بشنشنیدن چنین جواب صادقانه
». توپم تصادفاً برگشت«، یا »هاى عکاسى حواسم را پرت کردصداى شاتر دوربین«، یا »تمرکزم را از دست دادم«

دهند. پاسخ نمى» خفه شدم«اى با گفتن معموال ورزشکاران حرفه
گى چگونه دانند که این خفکنند. همه آنها مىترین گلف بازان هم احساس خفگى مىاما حتى کار کشته

فشارد و ناگهان ضربه آید که عضالتشان را مثل گیره در خود مىاحساسى است. ترس طورى به سراغشان مى
آورد. آمیز به بار مىشود و نتایج فاجعهاى افتضاح مىآرام چوب گلف تبدیل به ضربه
که برایش بسیار شود؟ پاسخ آن روشن است؛ ترس از بدست نیاوردن هدفى چه عاملى باعث خفگى مى

کند. شود، شخص بد بازى مىتالش صورت گرفته. ترس از تحقیر شدن بخاطر بازى بد است که موجب مى
ترسند. وقتى کسى تر از اینها باشد. بسیارى از ورزشکاران واقعاً از بردن مىاما ممکن است که ترس پیچیده

آورد. همچنین ترى را با خود به همراه مىید، فشارهاى تازهگذارد و انتظارات جداى جدید مىبرد، پا به رتبهمى
اندیشد، سزاوار این پیروزى نبوده است. میان ترس شاید شخص از بردن احساس تقصیر کند، چرا که با خود مى

و حس آزار دهنده
اى ناگفته وجود دارد.تقصیر، رابطه

ترس از تغییر 
امل ترس از تغییر را در موقعیت خود مورد بررسى قرار دهیم. خواست ما اى هم شده، عبگذارید براى لحظه

ایم، آسوده خاطر زندگى کنیم. اگر از سطحى که این است که در همان سطح از دستاوردهایى که بدانها نایل شده
فراتر از تر بیائیم عدم اعتماد به نفس و عزت نفس را تجربه خواهیم نمود. اما اگر به سطحى ایم پایینبوده

اى ناآشنا افکنده دستاوردهاى عادى خویش ارتقا یابیم، باز این وضعیت آزار دهنده است. انگار که در رودخانه
اى باید باشیم چون حدود مسئولیت ایمان عوض شده است. دانیم منتظر چه حادثهایم. نمىشده

هاى امن و کنیم. این حریمهاى امن و راحت دست و پا مىاى که باشیم، براى خود حریمما در هر حیطه
راحت فراتر از ورزش است. حریم امن اقتصادى، تحصیلى، اجتماعى و غیره. البته حریم امن و راحت روحانى 

تکان دهنده باشد که به مرز فلج شدن تواند آنقدراى که خیلى سریع اتفاق بیفتد، مىهم داریم. تغییر عمده
خواهیم از موقعیتى که در آن قرار داریم، راضى برسد. ظرفیت ما براى تحمل تغییرات خیلى زیاد نیست. ما مى

-و نیز یک مسیحى - اى تواند مانع از تالش و مبارزه بسیار سخت یک ورزشکار حرفهباشیم. این عامل مى
شود. 
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کنیم. سازگار بودن یعنى چه؟ سازگار بودن یعنى واکنش نشان دادن به صحبت مى"بودنسازگار "داریم از 
شود.، باید خود را اى که از راهنمایى وارد محیط دبیرستان مىآید. بچهتغییراتى که در زندگى ما پیش مى

سب و کار خود کند، باید خود را سازگار کند. همچنین کاسبى که کسازگار کند. شخص مجردى که ازدواج مى
توانند بطور خالق خود را با دهد باید با وضعیت جدید، خود را سازگار نماید. ما کسانى را که مىرا توسعه مى

دانیم سازگار شدن چه کار کنیم. شاید علت تحسین ما این است که مىموقعیتهاى جدید وفق دهند، تحسین مى
هاى امن ماست. ستلزم تغییر در محدودهسختى است. سازگار شدن از این جهت مشکل است که م

با این حال دعوت هر مسیحى این است که تغییر کند. به ما امر شده که در زندگى روحانى پیشرفت کنیم. 
گذارد ما نیز اینگونه باشیم. اما با هر تغییر عنصر ترس نیز همراه است. حرکت نیست و نمىخدا ساکن و بى

کنید. نمونه ابراهیم را مالحظه 
و خداوند به ابرام گفت: از والیت خود و از مولد خویش و از خانه پدر خود به سوى زمینى که به تو نشان 
دهم بیرون شو. و از تو امتى عظیم پیدا کنم و تو را برکت دهم و نام تو را بزرگ سازم و تو برکت خواهى بود. 

کنم به آنکه تو را ملعون خواند و از تو جمیع قبایل جهان و برکت دهم به آنانى که تو را مبارك خوانند و لعنت
برکت خواهند یافت. پس ابرام چنانکه خداوند بدو فرموده بود روانه شد و لوط همراه وى رفت و ابرام هفتاد و 

1:12-4پنج ساله بود، هنگامى که از حران بیرون آمد. پیدا
بور بود حریم امن خویش را ترك گوید. باید شهر و قوم و خدا از ابراهیم خواست تا نقل مکان کند. او مج

ها، امنیت و ملک خانوادگى خود را پشت سر بگذارد و خانواده خویش را رها کرده عازم شود. باید تمام ریشه
گرفت. برود. او ده سال از سن بازنشستگى هم پیرتر بود. تازه سر پیرى بایستى درسهاى زیادى فرا مى

یک وعده بود. نویسنده » از تو امتى عظیم پیدا کنم«از ابراهیم، دعوت به بزرگى و عظمت بود. دعوت خدا 
رساله به عبرانیان بعدها واکنش ابراهیم به این دعوت عظیم را چنین تشریح نمود:

بایست به میراثبه ایمان ابراهیم چون خوانده شد اطاعت نمود و بیرون رفت، به سمت آن مکانى که مى
رود. و به ایمان در زمین وعده مثل زمین بیگانه غربت پذیرفت و دانست به کجا مىیابد. پس بیرون آمد و نمى

ها با اسحاق و یعقوب که در میراث همین وعده شریک بودند مسکن نمود. زان رو که مترقب شهرى با در خیمه
نفر و آن هم مرده، مثل ستارگان آسمان کثیر و بنیاد بود که معمار و سازنده آن خداست... و از این سبب از یک 

مانند ریگهاى کنار دریا بى شمار زائیده شدند. 
ها را نیافته بودند، بلکه آنها را از دور دیده تحیت گفتند در ایمان همه ایشان فوت شدند، در حالى که وعده

).8:11-13و اقرار کردند که بر روى زمین، بیگانه و غریب بودند (عبرانیان
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توان در مورد موسى، یوشع، داود، ابراهیم در اطاعت امر الهى همچون زایرى پا به راه نهاد. همین را مى
پولس و خصوصاً مسیح گفت: آنان رهسپار جایى شدند که خدا فرموده بود بروند. آنها کارى را کردند که خدا 

ردنها امنیت و آسودگى را از ایشان ربود. همچنین فرد دستور داده بود بکنند. هر چند که این رفتنها و اطاعت ک
هر چند که امنیت نهایى یعنى محبت - مسیحى خوانده شده تا خود را از حس امنیت در این دنیا محروم سازد 

خدا براى جبران این امنیت دنیوى از حد کفایت نیز بیشتر است. 

ارتباط ترس و تقصیر 
اى نزدیک کند؟ همانطور که متذکر شدم، میان ترس و تقصیر، رابطهر پیدا مىولى این بحث ربطى به تقصی

توانند ما را در طى سفر ولى بسیار ظریف وجود دارد. هر دو قدرتى شدید براى فلج کردن دارند. هر دو مى
هر دو توانند مانع از رسیدن ما به خدا شوند.یا حتى به عقب برانند. هر دو مى-روحانیمان متوقف کنند 

توانند ما را از دست یافتن به هدفمان یعنى خشنود ساختن خدا منحرف کنند. مى
توان آنها را از هم جدا کرد. در توان میان ترس و تقصیر تمایز قایل شد، ولى همیشه نمىبا وجودى که مى

س از مکافات الهى است. اکثر مواقع، ترس فلج کننده نتیجه مستقیم تقصیر بر طرف نشده است. ترس نهایى، تر
اندازد. شاید ما از طرد شدن از اجتماع، عدم رضایت والدین، و داورى هم سن و ساالن، ما را به وحشت مى

ترین چیز، افتادن به دستهاى خداى زنده است. هر چند خیلیها این پلیس یا مأمور مالیات بترسیم. اما هولناك
س دارند که نحوه زندگیشان، خشم آفریننده جهان هستى را برانگیزد. کنند، ولى از این ترمطلب را اعتراف نمى

فهمند و خود آگاهى نسبت به گناه ظاهراً امرى جهان مشمول است، و مسیحى و بت پرست بطور یکسان مى
شود. کنند که خداى قادر مطلق از اشتباهات آنان خشنود نمىحس مى

به عنوان مشاور دائمى با او همکارى کنم. او در کل فردى یکبار یک روان پزشک از من دعوت کرد تا 
شمار زیادى از بیماران من بیش از پزشک، نیازمند یک کشیش هستند. بسیارى «مذهبى نبود، ولى به من گفت: 

»برند که ریشه آنها گناه و تقصیر است.از آنها از مشکالتى رنج مى
گاهى است. یک روان پزشک نخست باید پزشکى بخواند روان پزشک شدن مستلزم تحصیالت طوالنى دانش

و به درجه دکتراى طب نایل گردد و بعد بعنوان رشته تخصصى روان پزشکى را دنبال کند. ولى با وجود سالها 
تحصیل آکادمیک، روان پزشک مزبور در مورد الهیات چیز زیادى نیاموخته بود. 

کى که به اندازه کافى از الهیات سررشته ندارد، در مواجهه با تقصیر مشکلى کامال الهیاتى است. روانپزش
تواند کنند، دست و پا بسته است. اگر این روانپزشک ایماندار نباشد، نمىافرادى که احساس گناه و تقصیر مى
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بفهمد که تقصیر، چیزى بسیار واقعى است، چرا که انسان بخاطر اعمال و افکار خطاى خویش احساس تقصیر 
د.کنمى

پردازند تا به گرفتاریهایشان گوش فرا دهند در بدبختانه بسیارى از مردم مبالغى هنگفت به متخصصین مى
رسد روان حالیکه آن متخصصین کوچکترین اطالعى از گناه و تقصیر ندارند. مشکالتى که اساساً بنظر مى

ان ازدواج به افرادى که با مشکل اختالالت شناختى باشند، عمیقاً ریشه در تقصیر فرد دارند. بسیارى از مشاور
دهند. کند، مشورت مىجنسى روبرو هستند و این اختالالت کانون خانواده و رابطه زناشویى آنان را تهدید مى

همواره به نوعى ریشه در تقصیر یا ترس دارند. بى "ناتوانى جنسى"و "سردمزاجى"مشکالت موسوم به 
ا صرفاً اختالل در مکانیزم فیزیکى تلقى کنیم. انصافى است اگر مشکل بیمار ر
آمرزد. خدا همچنین آفریننده و نگاهدارنده جهان هستى است. او نیرویى است خدا ما را دوست دارد و مى

کنند که خدا که باید به حسابش آورد حتى افرادى که باورهایى رشد نیافته از خدا دارند، نیز ظاهراً حس مى
خدا را هم در موردش بکار نبرند) وجودى اخالقى است که از وضع موجود دنیاى ناآرام ما (حتى اگر واژه 

ناامید شده است. این وجود پرقدرت هم براى بت پرستان و هم براى ایمانداران هیبت دارد. حتماً واکنش 
بود که قوم موسى و بنى اسرائیل به حضور خدا در سینا را بخاطر دارید. حضور او آنقدر مهیب و سهمگین

).21:12(عبرانیان» به غایت ترسان و لرزانم«اسرائیل قادر به تحملش نبود، تا جایى که خود موسى گفت: 
کند تا خود را از فکر ترس از خدا با وجودى که انسان امروزى ظاهراً هر کارى که در توانش هست مى

ور کند. بت پرست هنوز از خش خش یک برگ به مصون سازد، ولى قادر نیست، کامالً این ترس را از ذهنش د
گریزد. همواره ترسى ناگفتنى و آزارنده لرزد؛ شخص شرور با وجودى که کسى در تعقیبش نیست، مىخود مى

اى در کمین ما نشسته و هر لحظه امکان دارد خیز برداشته، بر وجود دارد و آن ترس این است که خدا در گوشه
ترسیم. هر چیزى که در تاریکى شب تکان بخورد، مىروى ما بجهد. ما هنوز از

اخیراً مشایخ کلیساى محلى ما براى استراحت و مشارکت، آخر هفته به گوشه دنجى رفته بودند. آنها جمعه 
رفتند. یکى از اى از آنها در حال شوخى و تفریح شبانه با ماشین از تپه باال مىشب به خانه ییالقى رسیدند. عده

رفت که ناگهان دیگران صداى به دنبال ایشان مىآنها که خیلى متهور بود سوار بر ماشین چمن زن به آرامى
کند و بیند که حرکت مىرفته ناگهان در تاریکى کسى را مىفریاد و جیغ او را شنیدند. او زمانى که به پیش مى

کشد. وقتى دوستانش به کمک او آمدند کند و از ته دل فریادى مىشى چندش آورى دور گردنش را لمس مى
ث وحشت دوستشان شده یک زالو است که محکم به او چسبیده است. شاید ترس ازلى ما دیدند که آنچه باع

ترسیم گناهانمان را گریبان گیرمان سازد. از تاریکى، ریشه در ترس از خدا دارد، خدایى که از قرار معلوم مى
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هر اندیشه ما آگاه بیند و از دانیم که او هر حرکت ما را مىهیچکس جرأت ندارد که به خدا پشت کند. ما مى
تواند با سرکوب کردن حس تقصیر، ریشه کن کرد. است. ترس از مجازات در دستهاى او را هرگز نمى

در بررسى مقوله تقصیر، باید مواظب باشیم که میان تقصیر و احساس تقصیر کردن تمایز قایل شویم. 
وان زمانى که تقصیرى نیز اتفاق نیفتاده، تاحساس تقصیر کردن امرى ذهنى و منبعث از درون ماست. حتى مى

باز حس تقصیر داشت. با این حال تقصیر امرى عینى و واقعى است و مستلزم اسباب و امور واقعى است. هر 
شویم. تقصیر رابطه تنگاتنگى با گناه دارد و نتیجه خدشه دار شدن کنیم، متحمل تقصیر مىزمان که ما گناه مى
رابطه با خداست. 

فقدان هر گونه انطباق با شریعت خدا و یا تخطى از «کند: عتقادنامه وست مینستر گناه را چنین تعریف مىا
گردد و هم گناهان ناشى از این تعریفى استادانه است، چون هم گناهان ناشى از غفلت و قصور را شامل مى». آن

جام داد و هم انجام دادن کارهایى که نباید ارتکاب عملى بد را (یعنى هم انجام ندادن آن چیزهایى که باید ان
ورزیم، در واقع از انجام خواسته خدا م). وقتى ما در انطباق دادن خویش با قانون خدا، کوتاهى مى-انجام داد 

دهیم و به عبارت بهتر آن چه را که خدا ممنوع ساخته انجام ورزیم. یعنى اوامر خدا را انجام نمىکوتاهى مى
همان گناه ناشى از ارتکاب عمل بد است. دهیم. اینمى

رویارویى با تقصیر واقعى 
چه با انجام ندادن آنچه که باید انجام دهیم و چه با انجام دادن آنچه که نباید انجام دهیم، اگر قانون خدا را 

است. ممکن است ایم. این تقصیر عینى و واقعى و نیز مخرب نقض کنیم، در حقیقت مرتکب گناه و تقصیر شده
گذارد و به دانیم که حس تقصیر ما را آرام نمىخود تقصیر با حس تقصیر متناسب همراه باشد یا نباشد. مى

زنیم تا بلکه از این احساس آزار دهنده خالص شویم. استدالل همین خاطر دست به ترفندهاى متعددى مى
اندازیم و هر کس و هر چیز دیگر را گران یا شرایط مىنمائیم. تقصیر را به گردن دیکنیم و خود را توجیه مىمى

دهیم. به هر چیزى متوسل شماریم. جامعه و محیط و والدین را مورد مالمت قرار مىمستحق سرزنش مى
کنیم، چون در شویم تا از عذاب مسئولیت شخصى بگریزیم. از هر نوع مکانیزم طفره رفتن استفاده مىمى

توسل به کار نجات -و تاب تحمل آن را نداریم. و مادامى که به شیوه صحیح حقیقت تقصیرمان بزرگ است
کنیم.اى را صرف فرار از تقصیر مىبا آن روبرو نشویم، وقت و انرژى قابل مالحظه-بخش مسیح 

ایم که چطور دلمان را سخت سازیم و از انجام کارهاى بد خجل نشویم. ارمیا کالم خدا را ما یاد گرفته
).3:3ارمیا»(تو را جبین زن زانیه بوده. حیا را از خود دور کردى«طاب به یهودا چنین اعالن نمود: خ
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در اینجا شاهد هستیم که خوددارى از توبه با سرکوب کردن حس تقصیر به هم مرتبط است. مردم یهودا با 
که بى گناهند. با تکرار گناهان، آنها جبین کردند اینکه پیوسته قانون خدا را زیر پا گذاشته بودند، باز اعتراض مى

زن زانیه را پیدا کرده بودند، یعنى دیگر فراموش کرده بودند که چگونه باید حیا داشته باشند. 
شود در دفاع کند. اگر مردى که به اتهام قتل محاکمه مىاما نداشتن حس تقصیر، تقصیر واقعى را توجیه نمى

اى سست و ناموجه خواهد بود. قاتلین بیمارى کنم این دفاعیهس گناه و تقصیر نمىاز خود بگوید اما من احسا
وجود دارند که بخاطر ارتکاب جنایاتشان کوچکترین احساس ندامتى ندارند. با این وجود، فقدان حس ندامت 

دلیل موجهى براى اعمالشان نیست. 
کنند از طریق برداشتن حس تقصیر، مشکل تقصیرهاى مشکل زندگى امروز ما اینست که مشاوران سعى مى

شود که ایشان قربانى محیط و معیارهاى واقعى مردم را التیام بخشند به مردم براى التیام تقصیرهایشان گفته مى
اخالقى ظالمانه و منسوخ شده مذهبى هستند.

گردد. بسیارى از مسیحیان که با بار سنگین غیر مسیحیان، که مسیحیان را هم شامل مىاین مطلب نه تنها
گویند: گذارند که مىکنند، مشکالتشان را با متخصصین در میان مىتقصیر گناهان گذشته و حال زندگى مى

اید. تا کردههمه چیز بستگى به نوع دیدگاه شما به زندگى دارد. اصالً جاى تعجب نیست که چنین رفتارى«
ولى آیا حقیقت چنین است؟ » شود، این اصالً مشکلى واقعى نیست.جایى که به فهم و درك شما مربوط مى

مان را با خدا درست کنیم. شود که ما رابطهتواند رفع مشکل کند. تقصیر تنها زمانى ناپدید مىتشریح مشکل نمى
یرا ما خادمان خدایى آمرزنده هستیم. ولى او فرزندانش را این اصالح رابطه در هر زمانى قابل دستیابى است، ز

کنند یا از تقصیرى کند تا از او طلب آمرزش کنند. یا آنها با میل و اراده خویش اینکار را مىهرگز مجبور نمى
کشند. که هیچ متخصص و درمانگرى قادر به دفعش نیست، زجر مى

م که نامزد داشت و قرار بود بزودى ازدواج کند. او توضیح داد اى برخوردیکبار به دختر دانشجوى افسرده
کند. به من گفت که به مشاور کالجش که با نامزدش رابطه جنسى داشته و از این بابت احساس تقصیر مى

دلیل احساس تقصیر تو به خاطر اینست که قربانى ضوابط اخالقى عصر «مراجعه کرده و مشاور به او گفته: 
اى. باید این را درك کنى که رفتار تو کامال طبیعى بوده است. این جزء سالمى تابوى پیوریتینها شدهویکتوریا یا 

»از ابراز وجود سنین بلوغ و آمادگى تو براى ازدواج است.
شاید دلیل اینکه » «کنم!ولى پروفسور اسپراول من هنوز احساس تقصیر مى«آنوقت دختر به من گفت: 

نى این باشد که واقعاً مقصرى. قدغن کردن زنا و رابطه نامشروع را نه ملکه ویکتوریا ابداع کاحساس تقصیر مى
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کرده و نه آفریده ذهن پیوریتینهاست. این خداست که زنا را قدغن فرموده است. وقتى ما قوانین خدا را 
»رم، آمرزش واقعى است.شویم. تنها عالجى که من براى تقصیر واقعى سراغ داشکنیم در واقع تقصیر کار مىمى

براى این زن جوان توضیح دادم که هزینه آمرزش واقعى توبه است. توبه واقعى کارى است که خود شخص 
توانم جاى یکى دیگر توبه کنم. او را تواند بجاى من توبه کند. من نمىباید انجامش دهد. هیچکس دیگرى نمى

نوان، بدون من و مشاوران دیگر به حضورش رود. بعد به او قول تشویق کردم تا با خدا خلوت کند و بر روى زا
اى بر که تقصیر او از نظر خدا محو خواهد شد و یکبار دیگر خدا همچون باکره-در واقع تضمین کردم -دادم 

او نظر خواهد افکند. آنگاه او از ترس و فلج ناشى از تقصیر آزاد خواهد شد. 
د را مورد بررسى و کند و کاو قرار دهیم. باید از خود دو سؤال اساسى بکنیم: در ما مسیحیان باید زندگى خو

شوم؟ شانس با ما یار است اگر بتوانیم به این دو شوم؟ چرا فلج مىاى از رشد روحانیم فلج مىچه مرحله
پیدا پرسش، پاسخ صحیح و صادقانه بدهیم خواهیم توانست راه حلى مناسب براى رفع این ترس و تقصیر 

ترین نیرویى است که ما براى خالصى از این فلج در کنیم. فیض خدا خصوصاً فیض او در آمزرش پرقدرت
اختیار داریم. 
خواهد ما از دنیا و موانع موجود در آن نترسیم و در وى احساس امنیت خواهد ما فلج باشیم. او مىخدا نمى

اه و هوشیار باشیم. ولى از اینکه تقصیراتمان باعث بى حرکت کنیم. آرزوى اوست که ما نسبت به گناهانمان آگ
شود. خدا مثل هر پدر خوبى مشتاق است تا ما را در زندگیمان از ترس و شدنمان گردد، اصالً خوشحال نمى

اى به ما هدیه تقصیر خالص کند تا ما آزادانه بتوانیم آنچه را که درست و پسندیده است انجام دهیم. چه آزادى
است! آزادى از تقصیر، آزادى از ترس، آزادى براى خدمت کردن و خشنود ساختن خدا با هر آنچه که در شده

تواند یک چنین زندگى به ما هدیه کند. اختیار داریم. هیچ درمانگرى نمى
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فصل نهم 

آمرزش واقعى 
نیروى فلج کننده تقصیر برطرف نشده را با هم دیدیم. واقعیت تقصیر، بارى کند کننده و دست و پاگیر 
است. حتماً بار سنگینى که در داستان سیاحت مسیحى، وبال گردن قهرمان داستان و در طى سفر اسباب زحمت 

گوید، البد به یاد ن سخن مىرا که پولس از آ» جسم این موت«وى شده بود را بخاطر دارید و همینطور 
اند، آن صحنه از فیلم را که سرباز مزدور توبه کار با محصول هالیود را دیده» میسیون«آورید. کسانى که فیلم مى

کشد را به خاطر رود، در حالیکه بارى سنگین از سالح و زره نیز با خود مىزجر و شکنجه فراوان از کوه باال مى
آورند. مى

دن از شر این بار مساوى است با چشیدن شیرینى آزادى و سبکبارى. شنیدن آنچه که اشعیاء شنید خالص ش
شنیدن نغمه آزادى است. براى قرنها مسیحیان پیرو کلیساى » عصیانت رفع شده و گناهت کفاره گردید«

- Te Abolvobکاتولیک رومى آن لحظه تسکین و آرامش بعد از اعتراف به کشیش را با شنیدن عبارت
اند. تجربه کرده-» آمرزممن تو را مى«

در کلیساى کاتولیک رومى اعتراف، به آیین مقدس انابت تعلق دارد. اکثریت کلیساهاى پروتستان در طى 
دوره اصالحات دینى، این آیین مقدس را باطل اعالم کردند. در نتیجه، بسیارى از پروتستانها به عمل اعتراف در 

چرا «شنویم: نگرند. ما پیوسته یک چنین اعتراضاتى را مىاى بدبینانه و غرض آلود مىیک به دیدهکلیساى کاتول
توانم مستقیماً نزد او به گناهانم باید به گناهانم نزد یک کشیش اعتراف کنم؟ مسیح کاهن اعظم است. من مى

خواهیم رایانه است یا ما صرفاً مىآیا این گفته واقع گ» اعتراف کنم و نیازى به کاهن زمینى (کشیش) ندارم!
تعصب ضد کاتولیکى خود را توجیه کنیم؟

کنند. دانند که به چه چیزى دارند اعتراض مىانگیز تاریخ کلیسا است که اکثر پروتستانها نمىاین واقعیت غم
ى مانده، گذشت زمان علت اصلى اعتراض کلیساى اصالح طلب (پروتستان) را محو کرده است و آنچه بر جا

تعصبى گنگ بر ضد کلیساى کاتولیک رومى است که بر مسائل پیش پا افتاده معطوف گردیده. 

انابت و پروتستانتیسم
در شروع این مبحث، بیائید ابتدا مسائل تاریخى را که منجر به اصالحات و برانگیخته شدن اصالح گران 

صالحات بواسطه سوءاستفاده از آیین مقدس انابت آغاز شد. گردید را بطور اختصار مورد بررسى قرار دهیم. ا
کلیساى کاتولیک رومى به مسئله انابت به دیده گامى ضرورى در جهت اعاده فیض نجات بخش براى کسانى 
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دومین محور اصلى «کرد. کلیساى کاتولیک آیین مقدس انابت را که مرتکب گناهى کبیره شده بودند، نگاه مى
نامد.مى» کسانى که جانشان شکسته کشتى شده استعادل شمردگى براى

چرا دومین محور اصلى عادل شمردگى؟ در الهیات کاتولیک رومى نخستین محور اصلى عادل شمردگى، 
شود. شخص تعمید یافته آیین مقدس تعمید است. با عمل تعمید، فیض عادل کننده در جان آدمى دمیده مى

ماند. گناه کبیره گناهى است که منجر به ى نشده باشد مشمول این فیض باقى مىامادامى که مرتکب گناه کبیره
شود، نیازمند آنست که بار دیگر گردد. کسى که مرتکب گناه کبیره مىهالکت یا نابودى فیض نجات بخش مى

گردد. عادل شمرده شود. عادل شمردگى جدید از طریق آیین مقدس انابت میسر مى
بت داراى چندین جزء است و شامل اعتراف، ندامت، بخشایش کهانتى، و اعمال جبران کننده آیین مقدس انا

کند، تا از جنبه احساسى. انابت چیزى شود. کلیساى کاتولیک رومى انابت را بیشتر از جنبه عملى تعریف مىمى
روتستان کلمه مقدسى سنتى، هر جایى که کتاب مقدسهاى پدهد. در متون کتاباست که شخص انجامش مى

) را do penanceهاى خویش واژه انابت کردن (اند، کاتولیکها در ترجمه) بکار بردهrepentتوبه (
اند. استعمال نموده

آن جنبه از انابت که اصالح طلبان با آن به مخالفت برخاستند، جنبه اعمال جبران کننده بود. به زبان امروزى 
اف خصوصى پا بگذارد و نزد کشیش به گناهانش اعتراف کند و سپس دعاى یعنى اینکه شخص به جایگاه اعتر

اعتراف را بخواند و منتظر بنشیند تا کلمات بخشایش را از زبان کشیش بشنود. آنگاه کشیش برایش تجویز کند 
» ر مریمدرود ب«که براى انابت کردن چه کارهایى باید انجام دهد. مثالً شخص نادم باید به تعداد زیادى بگوید: 

)Hail Mary هاى سخت و طاقت یا دعاهاى آیینى دیگر را تکرار کند. در مواردى هم جریمه» پدر ما«)یا
هاى او را و خواسته» راضى«باشند. این اعمال خدا را فرسایى الزم است. اعمال جبران کننده از این قبیل مى

گردانند. گى خدا مىسازند و شخص نادم را در خور و شایسته عادل شمردبرآورده مى
هاى مجاز انابت کردن بود. کلیسا خیلى هاى میانى (قرون وسطى)، صدقه دادن یکى از شیوهدر طى سده

تواند آمرزش گناهان را با دادن مراقب بود که مبادا نجات دستاویزى براى خرید و فروش شود. شخص نمى
اى جز روح توبه حقیقى و محبت به ه دادن که ابتدا انگیزهبا این وجود، صدق». بخرد«پول به فقرا یا به کلیسا 

اى براى اعمال جبرانى گردید. خدا نداشت، وسیله
بروز این مشکل سبب اعتراض اصالح گران سده شانزدهم گردید. در آن زمان کلیساى کاتولیک رومى 

داد تا گناهان کسانى را که از سر سرگرم پروژه ساختمانى عظیم کلیساى سنت پیتر بود. کلیسا به پاپ اختیار
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کنند، ببخشاید (این بخشایش، عفو گناهانى بود که صدق و انگیزه خدا پسندانه به پروژه ساختمانى کمک مى
شد).کیفرش مربوط به این دنیا یا عالم برزخ مى

روع کرد )، یکى از نمایندگان بى وجدان کلیساى روم شWilliam Tetzelدر آلمان، ویلیام تتسل (
الخصوص به رعایاى بى سواد و بدون در نظر گرفتن انگیزه صحیح به فروختن عفو و بخشایش کلیسایى، على

توانست در ازاى پرداخت مبلغى، عفو و بخشایش مورد نیاز را در دادن این مبالغ. به عبارت بهتر، هر کس مى
ناشى از ندامت. تتسل راهب که در رأس این بدست آورد. دیگر نه نیازى به توبه حقیقى بود و نه اعمال خیر

خرید و فروشها قرار داشت، با خوار و سبک کردن این نظام انابت غضب مارتین لوتر را بر افروخت و او نیز 
اى خود را بر در کلیسا نصب نمود. ها منشور نود و پنج مادهدر اعتراض به این سؤاستفاده

مناقشه عفو و بخشایش کلیسایى سبب بروز مصایب بسیار گردید. مناقشه مزبورمنجر به معضلى تمام عیار بر 
سر مسئله عادل شمردگى گشت. عاقبت لوتر آموزه عادل شمردگى بواسطه ایمان محض را تبیین نمود. او آیین 

. مقدس انابت را از نقطه نظر اعمال جبران کننده مورد حمله قرار داد
لوتر اظهار داشت که هر آنچه براى جبران گناه ما و برآورده ساختن مطالبات خدا الزم بوده، مسیح یکجا و 

تواند با هیچ شکلى از تواند چیزى بر آن بیفزاید. هیچ انسانى نمىتمام و کمال پرداخته است و هیچکس نمى
meritum de» (شایستگى شخصى«ابراز لیاقت انسانى، از جمله  congruo ناشى از انجام اعمال (

جبران کننده لیاقت و شایستگى مسیح را تکمیل نماید. فیض عادل شمارنده به رایگان و به همه کسانى عطا 
شود که از صمیم قلب به گناهانشان اعتراف کنند و با ایمان، مسیح را در بر بگیرند. مى

ى یعنى عادل شمردگى محض ایمان، ناچیز بودند. او از نظر لوتر دیگر مسائل در مقابل این موضوع اصل
» کندماند یا سقوط مىاى که هر فرد ایماندارى در مواجهه با آن یا قایم مىمقوله«عادل شمردگى محض ایمان را 

نامد. مى
ت در نتیجه اکثریت مسیحیان پروتستان دیگر این مراسم اعتراف را ندارند و ما تقریباً دیگر هیچکس کلما

)Absolvo Te» (شنویم. را نمى» آمرزمتو را مى
شوند. در دفاع از ، عصبانى مى»آمرزمتو را مى«پروتستانها اغلب از شنیدن اینکه کشیشى به فردى بگوید 

کلیساى کاتولیک رومى باید خاطر نشان کنیم که منظور کلیسا به هیچ وجه این نبوده که یک کشیش ذاتاً حق 
ا بیامرزد. از دیدگاه کلیساى کاتولیک، کشیش حامل اختیار و اقتدارى است که عیسى به رسوالنش دارد گناهان ر

). این امر 23:20(یوحنا» گناهان آنانى را که آمرزیدید، براى ایشان آمرزیده شد«داد، آن هنگامى که فرمود: 
کنند. االى منبر هر یکشنبه اعالم مىندارد که واعظین پروتستان از ب» اطمینان از بخشوده شدن«تفاوت چندانى با 
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نیاز شدید به اطمینان 
کنند و احساس تقصیر متاسفانه، بسیارى از پروتستانها احساس اطمینان از آمرزیده شدن گناهانشان نمى

کنیم که گویى اصال هرگز مصلوب شدن عیسى بوقوع دارد. ما چنان زندگى مىدایمى دست از سرشان برنمى
ه است. مدام این احساس کشدار و آزار دهنده  در سر ماست که انگار کفاره عیسى براى پوشانیدن نپیوست

خواهیم که گناهانمان کفاره گناهان ما کافى نیست. فیض چیزى است که دیگر مردمان بدان نیازمندند. ما مى
شود. تصور ما اینست که باید یکجورى تقصیرمان را جبران کنیم. 

توانم آمرزش گناهانم را بدست آورم؟ من من چگونه مى«مى در حین صحبت با من چنین گفت: یکبار خان
».کنمام تا گناهانم را بیامرزد، ولى هنوز احساس تقصیر مىبارها و بارها نزد خدا دعا کرده
من با خود کرد که گویى انتظار داشتاى الهیاتى بود. طورى به من نگاه مىزن به دنبال یافتن مشاوره

ترفندى مرموز و اسرارآمیز داشته باشم تا با دادنش به وى، او را از آمرزش گناهانش مطمئن سازم. من جواب 
». کنم. الزم است که یکبار دیگر براى آمرزش دعا کنیدفکر مى«دادم: 

که من چه گفتم؟ نشنیدى «پاسخ من نه تنها او را نومید کرد، بلکه آشکارا سبب رنجشش گردید. او گفت: 
»اى خواهد داشت؟ام. یکبار دیگر دعا کردن چه فایدهمن به کرات دعا کرده

» خواهم نزد خدا دعا کنى تا تو را بخاطر خودپسندیت بیامرزد.اینبار از تو مى«من جواب دادم: 
ارها خود را در خودپسندى! منظورت از خودپسندى چیست؟ من ب«حاال دیگر زن کامالً عصبانى شده بود.

».گذارى؟ام. چرا اسم اینکار را خودپسندى مىدعا فروتن ساخته
من برایش توضیح دادم که خدا چنین فرموده که ما نزد او به گناهانمان اعتراف کنیم، او گناهانمان را خواهد 

مرزد و ما را از هر ناراستى اگر به گناهان خود اعتراف کنیم. او امین و عادل است تا گناهان ما را بیا«آمرزید. 
).9:1(اول یوحنا» پاك سازد

درست همانگونه که میان تقصیر واقعى و حس تقصیر تفاوت هست، میان آمرزش و احساس آمرزیده شدن 
هم تفاوت وجود دارد. تقصیر عینى است و حس تقصیر، ذهنى. به همین ترتیب آمرزش عینى است ولى حس 

آمرزیده شدن امرى ذهنى.
گوید که کسى آمرزیده شده است، آن شخص واقعاً، عمالً، حقیقتاً و کامالً آمرزیده شده است. اگر خدا مى

آمرزش هم اکنون یک واقعیت است. اگر آمرزش واقعى با احساسات گرم و دلپذیر و آرامش فکر توأم باشد، 
ست. این امتیازى عالى است. اما هرگز احساسات مالك واقعى بودن آمرزش نی
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تواند احساسات آمرزیده شدن را از خود بروز دهد، حال آنکه هنوز این یک شمشیر دودمه است. شخص مى
ام که خدا بخاطر انجام کارهایى که صریحاً قدغن فرموده، به ایشان ها شنیدهآمرزیده نشده است. من از خیلى

ا آرامش وجدان داده تا با آسودگى مرتکب زنا اند خدا به آنهام که خیلیها گفتهآرامش بخشیده است. شینده
شود. القدس مىشوند. چنین سخنانى حتماً موجب محزون شدن روح

دهد. بخشد ولى هیچوقت مجوزى براى ارتکاب گناه به کسى نمىخدا مجاناً به شخص توبه کار آمرزش مى
او منشأ آرامش فردى که فاقد حس پشیمانى است نیست. این آرامش، آرامشى کاذب است. 

رزش کند. به همین خاطر بود که از این زن خواستم تا بخاطر غرور و خودپسندیش توبه و درخواست آم
هاى خدا وعده داده که اگر حقیقتاً توبه کنیم و بسوى او بازگردیم و اعتراف کنیم، ما را خواهد آمرزید. وعده

خدا امین است. این عین خودپسندى است اگر ما از بخشودن کسى که خدا او را آمرزیده خوددارى کنیم، حتى 
کنى. او تو کیستى که بر بنده کسى دیگر حکم مى«اگر آن کس خودمان باشیم. سخنان پولس را مالحظه کنید:

» شود، لیکن استوار خواهد شد، زیرا خدا قادر است که او را ثابت نمایدنزد آقاى خود ثابت یا ساقط مى
).4:14(رومیان 

دهد. اگر ما مجاز در اینجا پولس رسول در مورد حکم کردن بر کسانى که خدا آنان را آمرزیده، هشدار مى
یستیم دیگران را که خدا آمرزیده داورى کنیم، پس چقدر کمتر مجازیم تا بر خودمان حکم کنیم، حال آنکه ن

خدا ما را آمرزیده است؟
وقتى خدا کسى را بیامرزد، چه احساس آمرزیده شدن بکنیم و چه نکنیم، آن شخص آمرزیده شده است. 

ال آنکه مسیحى روحانى با کالم خدا زیست کند. حمسیحى شهوت ران با احساسات خویش زندگى مى
ام، پس این غرور و نخوت محض است که من از نماید. اگر خدا مدعى آن است که من آمرزیده شدهمى

آمرزیدن خویشتن امتناع ورزم. 
کرده که در راستى کردم به این علت احساس آمرزیده شدن نمىشاید زنى که من داشتم با او مشاوره مى

داده. هاى خدا تردید داشته است. شاید هم دلیل، چیز دیگرى بوده. شاید نسبت به فیض واکنش نشان مىوعده
درست است که فیض حق همه است ولى او آنقدر مغرور بوده که فیض را براى شخص خودش نپذیرفته است. 

خواست آمرزش را بدست آورد. او مى
ن است، اما مشکل بتوانیم آنرا در رگ و پى وجودمان وارد عیسى مثل کوتاهى زد که فهمش براى ما آسا

کنیم:
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به «اما کیست از شما که غالمش به شخم کردن یا شبانى مشغول شود و وقتى که از صحرا آید بوى گوید: 
گوید چیزى درست کن تا شام بخورم و کمر خور را بسته مرا خدمت کن بلکه آیا بدو نمى» زودى بیا و بنشین

کشد از آنکه حکمهاى او را به جا ؟ آیا از آن غالم منت مى»و بنوشم و بعد از آن تو بخور و بیاشامتا بخورم
اید عمل کردید، گوئید که غالمان بى آورد؟ گمان ندارم. هم چنین شما نیز چون بهر چیزى که مأمور شده

).7:17- 10(لوقا» منفعت هستیم زیرا که آنچه بر ما واجب بود بجا آوردیم
ما غالمان بى منفعت هستیم. اگر ما کارى را که خدا به ما حکم کرده انجام دهیم، بکنیم، دیگر چه جاى فخر 

کردن و به خود بالیدن. اطاعت کامل از او وظیفه ماست دیگر ما حق نداریم مدعى انابت بیشتر باشیم. 
ایم. پس چگونه مش را داده است انجام ندادهواقعیت اینست که ما همه آن کارهایى را که او به ما فرمان انجا

توانیم این کوتاهى را جبران کنیم؟ اگر تمام آنچه را که بما امر شده انجام دهیم، تازه غالم بى منفعت مى
توانیم با تمام قصوراتمان انتظار منفعت داشته باشیم؟ مسلم است که شویم. پس چگونه مىمحسوب مى

گردد. ست که وجود فیض براى همه ما ضرورى مىتوانیم. به همین خاطر انمى
انصافى هاى خویش برآئیم. ما مثل آن ناظر بىتوانیم از عهده پرداخت بدهىما بدهکارانى هستیم که نمى

چه کنم؟ زیرا موالیم نظارت را از من «هستیم که وقتى اربابش از او حساب نظارتش را خواست، با خود گفت 
).3:16(لوقا» کندن ندارم و از گدایى نیز عار دارمگیرد. طاقت زمینمى

این تنگنایى است که ما با آن مواجهیم. نه طاقت زمین کندن داریم و نه روى گدایى کردن. ولى باید گدایى 
تواند قرضش را بپردازد، باید انجام دهد. کنیم. این کارى است که هر بدهکارى که نمى

رویم. ما هنگامى که به گناهان خود نزد خدایى کنیم و با آمرزش است که راه مىما محض فیض زندگى مى
شویم. آمرزد مطمئناً شادمان مىکنیم که وعده داده ما را مىاعتراف مى

آمرزیدن و فراموش کردن 
ا همان اندازه که مغرب از مشرق دور آمرزد، گناهان ما رگوید که وقتى خدا ما را مىمقدس بما مىکتاب

کند: با ما موافق گناهان ما عمل ننموده و به ما به حسب خطایاى ما جزا نداده است. زیرا است، از ما دور مى
اى که مشرق آنقدر که آسمان از زمین بلندتر است، به همان قدر رحمت او بر ترسندگانش عظیم است. به اندازه

).10:103-12ان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است (مزمور از مغرب دور است، به هم
اندازد. ارمیا به این وعده اذعان آمرزد، آن گناهان را به قعر دریاى فراموشى مىوقتى خدا گناهان ما را مى

. وقتى )34:31(ارمیا» عصیان ایشان را خواهم آمرزید و گناه ایشان را دیگر به یاد نخواهم آورد«کند: مى
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گوید خدا دیگر گناهان ما را به یاد نخواهد آورد، منظورش چیست؟ خدا از چه طریقى ما را مقدس مىکتاب
کند؟ ما باید هنگام استفاده از این اصطالحات توجه و دقت کافى داشته آمرزد و گناهمان را فراموش مىمى

ن نتیجه بگیریم که خداى ناکرده در قوه حافظه باشیم که اینها استعارات زبان بشرى است و نباید بى درنگ چنی
شود. خدا همه چیز را درباره زندگى من خداى متعال و قادر مطلق و تغییرناپذیر، خللى ناگهانى ایجاد مى

کند، این ام با خبر است. وقتى او لکه گناه را از دامان من پاك مىداند و نسبت به هر گناهى که مرتکب شدهمى
آید. بلکه او این لکه را از صفحه دفتر ثبت که در آگاهى او نسبت به گناه من نقصانى بوجود مىبدان معنا نیست

ام. او گناه مرا با عدالت مسیح کند که انگار گناهى نکردهاى با من رفتار مىکند و به گونهاعمال من پاك مى
پوشاند. مى

آورد. وقتى خدا گناه ر گناه مرا به ضد من بیاد نمىفراموشى خدا، فراموشى نسبى است. یعنى اینکه او دیگ
کند و خصومتى در سر گذارد و دیگر احساس اکراه و ناخشنودى نمىآمرزد، دیگر آنرا به حساب من نمىمرا مى

کند که در کتاب اشعیا گردد. او براى من همان کارى را مىپروراند. رابطه من با خدا بطور کامل احیا مىنمى
گوید: بیایید تا با همدیگر محاجه نماییم. اگر گناهان شما مثل ارغوان باشد، خداوند مى«را داده بود: اش وعده

).8:1(اشعیاء» مانند برف سفید خواهد شد و اگر مثل قرمز سرخ باشد، مانند پشم خواهد شد

بخشودن دیگران 
قرضهاى ما را ببخش، چنانکه ما نیز «ترین بندهاى دعاى ربانى این درخواست است: یکى از وحشتناك

بخشاید، ولى ما آمادگى آن را نداریم ). خدا با سخاوت بسیار ما را مى12:6(متى» بخشیمقرض داران خود را مى
که در بخشودن دیگران سخاوت بیشترى از خود نشان دهیم. اگر بنا بود که خدا هم با همان اکراه ما را ببخشاید 

بخشیم، آنوقت واقعاً با مشکلى جدى روبرو بودیم. اند را مىمان گناه کردهکه ما کسانى که در حق
ایم و به همین ترتیب از ما خواسته شده که دیگران را ببخشیم. کلید ما مسیحیان، افرادى بخشوده شده

توان در این آموزه عیسى یافت. بخشودن دیگران را مى
ورزد، او را تنبیه کن و اگر توبه کند او را ببخش. و هر گاه در روزى احتراز کنید و اگر برادرت به تو خطا

کنم، او را ببخش. آنگاه رسوالن هفت کرت به تو گناه کند و در روزى هفت مرتبه برگشته به تو گوید توبه مى
).3:17-5(لوقا» به خداوند گفتند: ایمان ما را زیاد کن

موضوعى بسیار گیج کننده است. در اینجا باید دو مسئله اصلى مسئولیت مسیحى در قبال بخشودن دیگران
را توضیح داد. ما ملزم به بخشیدن چه کسانى هستیم؟ بخشیدن مستلزم چه چیزى است؟ 
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در مورد پرسش اول، سوءتفاهم فراگیرى در محافل مسیحى وجود دارد. این عقیده در همه جا، جا افتاده 
ى را که نسبت به آنها گناه کرده، بدون قید و شرط و یک طرفه و به دفعات است که مسیحیان مکلفند هر کس

نامحدود ببخشد. مثالً اگر کسى نامنصفانه شخصیت مرا مورد حمله قرار دهد، فرض بر این است که من باید به 
سادگى اعتراض و شکایت خود را سرکوب کنم و بى درنگ او را ببخشم. 

شاید بتوان از نمونه رفتارى خود عیسى نیز به اندازه تعالیم او سرمشق گرفت. خاستگاه این عقیده کجاست؟
اى پدر اینها را بیامرز زیرا «نماید. بینیم که بر باالى صلیب براى قاتلینش طلب آمرزش مىعیسى را در حالى مى

خوشا به «دهد، یم مىشنویم که عیسى در موعظه باالى کوه چنین تعل). مى34:23(لوقا» کننددانند چه مىنمى
گویم لیکن من به شما مى«فرماید: ). و باز مى7:5(متى » حال رحم کنندگان، زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد

» با شریر مقاومت مکنید، بلکه هر که به رخساره راست تو طپانچه زند دیگرى را نیز بسوى او بگردان
).39:5(متى

دار، صبور و ایم به اینکه خویشتنکارى را پایه گذارد. ما دعوت شدهعیسى آشکارا اخالق احسان و نیکو
دهد که با میل و رغبت، کنند، بردبار و متحمل باشیم. عیسى بما فرمان مىنسبت به آنانى که به ما اجحاف مى

طلبى در ملکوت خدا جایىمیل دوم را هم بپیمائیم. روح ستیزه جویى، تلخى، جار و جنجال کردن و جنگ
ندارد. 

کند که دارد از یک اصطالح یهودى استفاده مى» دیگرى را نیز بسوى او بگردان«گوید: وقتى عیسى بما مى
شویم که عیسى فرمود اگر کسى رفته است. در این متن متوجه مىاین اصطالح در مورد تحمل توهین بکار مى

او بگیریم. ما معموالً این فرمایش را تحت اللفظى به گونه راست ما سیلى بزند، ما باید گونه چپ را هم بطرف
اى زد باید آنطرف صورتمان را در معرض ضربه دوم او قرار کنیم، یعنى اگر کسى به صورت ما ضربهمعنا مى

دهیم. گویى ما هیچ حق نداریم در صورتى که مورد حمله فیزیکى قرار گرفتیم، از خودمان دفاع کنیم. یعنى باید 
خواهد ما را بزند، تو سرى بخوریم.مىاز هر کس که

تعبیر ما از این آیه چگونه است؟ آیا معناى تلویحى این متن آنست که اگر آدم ربایى دخترمان را ربوده 
کنم. در مورد تک تک کلماتى که عیسى بکار برد، کمى فکر کنید. پسرمان را هم به او تسلیم کنیم؟ من فکر نمى

زند. تصورکنید که شما در مقابل شخصى کند که به رخساره راست سیلى مىمىاو دارد از کسى صحبت 
تواند این کار را انجام دهد؟ به خواهد به گونه راست شما سیلى بزند. چگونه مىاید و او مىرودررو ایستاده

دم راست یکى از این دو طریق: یا باید با پشت دست راستش به شما سیلى بزندو یا با دست چپش. اکثریت مر
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کند (مگر اینکه ضربه هوك چپش را دست هستند. یک فرد راست دست بطور طبیعى با دست چپ حمله نمى
تا حد زیادى پرورش داده باشد).

آمیزى که با پشت دست اى است به ضربه توهیندر اصطالح یهودى، سیلى زدن به رخساره راست، اشاره
حرکت نشانه دعوت به مبارزه دوئل بود. فرد ممکن بود دستکش هاى میانى اینشود. در سدهراست زده مى

خود را از دست درآورده و با پشت دست آن را بصورت شما بزند. این حرکت در قدیم توهین محسوب 
شدند که اگر کسى به شما توهین کرد نباید با او شد. در هر صورت مخاطبین عیسى متوجه منظور او مىمى

آمیز و واکنش غیر ما نباید بدى را با بدى پاسخ گوئیم. تأکید اصلى بر خویشتن دارى مسالتمقابله به مثل کنید. 
خصمانه به ناسزاهاى لفظى است. در طى محاکمه عیسى، بارها او را استهزا کردند و سیلى زدند، و او در حالى 

تا در سکوت، توهینها را توانست لشگرى از فرشتگان را بخواند تا به یاریش بیایند، ولى ترجیح دادکه مى
کردند، برکت طلبید و به کسانى که از وى نفرت داشتند خوبى کرد. به تحمل نماید. براى آنانى که لعنتش مى

عبارتى، او نسبت به دشمنانش محبت نشان داد. 

بخشایش تا چه حد 
اى غیر قانونى ر مواردى که لطمهمقدسى براى اجراى عدالت دبا این حال نباید نادیده گرفت که قانون کتاب

به کسى وارد شود تدابیرى اتخاذ نموده است. تقریباً همه کلیساهاى مسیحى براى برخورد با اختالفات و 
گیرى از محاکم ذیصالح کلیسایى، تدابیر خاص خود را به کند، با بهرهشکایاتى که در داخل کلیسا بروز مى

گیرى مقدماتى ما شود. نتیجههاى مدنى استفاده مىتر هم از دادگاهگذارند و در موارد جدىمورد اجرا مى
توانیم بطور یکطرفه شخص گناهکار را ببخشیم، ولى اینست: اگر نسبت به ما گناهى صورت گرفته، مى

توان و بخشیدن، تنها تکلیف یک فرد مسیحى در هر شرایطى نیست، در اینجاست که به تمایز جدى میان مى
اگر «فرماید: شویم که مىمتوجه مى17خوریم. در تعالیم مبسوط عیسى در مورد بخشایش در لوقاباید برمى

در اینجا کسى که مرتکب گناه یا خطا ». برادرت به تو خطاورزد، او را تنبیه کن و اگر توبه کند او را ببخش
توانیم با ده اعمال نمود. ما مىشود این فرمان را در مورد هر کسى که به ما خطا ورزیشده، یک برادر است. مى

همه مردم مثل همسایگان برخورد کنیم، اما با هر کس لزومى ندارد مثل برادر رفتار نمائیم. برادر
داللت خاص بر وجود فردى مسیحى دارد.

اش دست کم در مورد ارتکاب خطا یا گناه توسط فردى مسیحى نسبت به برادر یا خواهر مسیحى
ى ویژه داریم. اول آنکه باید برادر خطاکار را تنبیه کنیم. از این رهگذر به ما فرمان داده نشده که هادستورالعمل
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گوید که باید فرد خاطى را تنبیه (توبیخ) تمام خطاهاى طرف مقابل را در سکوت تحمل کنیم. عیسى صراحتاً مى
و اگر توبه کند «گوید: ر است. عیسى مىآید از اهمیت محورى برخورداکرد و به او تذکر داد. آنچه در ذیل مى

فرضاً اگر برادر ما توبه نکرد، ». اگر توبه کند«کند: بینیم که عیسى از عبارت شرطى استفاده مىمى». او را ببخش
خواهد که توبه ما مکلف نیستیم که یکطرفه او را ببخشیم. درست همانگونه که خدا پیش از آمرزیدن ما مى

نیم همین انتظار را داشته باشیم. تواکنیم، ما هم مى
توانیم فردى را که توبه هم نکرده باز ببخشیم، ولى با آنکه بگوئیم باید البته انتخاب با ماست یعنى مى

کند. با این وجود اگر شرط توبه تأمین گردد، آنوقت شخصى را که فاقد احساس ندامت است، ببخشیم، فرق مى
د هستیم. اگر برادر مزبور توبه کند آنگاه ما باید او را ببخشیم. خوددارى از ما مکلف به بخشیدن برادر خو

باشد. بخشیدن فردى که توبه کرده است، خود گناهى است که مستلزم توبه و آمرزش مى
زمانى که من در دانشکده الهیات مشغول به تحصیل بودم، در عین حال در کلیسایى کوچک نیز دستیار خادم 

بار به دختر یکى از زنانى که از جمله حامیان کلیسایمان بود اهانتى کردم و دختر سخت از من رنجید. بودم. یک
من به نزدش رفتم و بشدت عذر خواهى کردم ولى او از بخشیدن من خوددارى نمود. بعد از آن دو مرتبه دیگر 

من امتناع ورزید. اغراق با اشک معذرت خواستم ولى همچنان او از بخشیدن پیش او رفتم و بى
ام با خادمى شد که او را براى اصالح و تعدیل دوره عملى تحصیلم تعیین کرده بودند. موعد مالقات ماهانه

اى بود که پنجاه سال از عمرش را شد، میسیونر هشتاد و پنج ساله بازنشستهاو که ناظر شبانى من محسوب مى
العاده ها سپرى کرده بود. وى مردى فوقردوگاه زندان کمونیستدر قلب کشور چین و پنج سال از آن را در ا

پرهیزگار بود. با آشفتگى شدید ناشى از افتضاحى که در اولین تجربه شبانى گریبان گیرم شده بود به دیدارش 
شتافتم و آنچه گذشته بود را با وى در میان نهادم. او بدقت به حرفهایم گوش داد و سپس به آرامى جواب داد:

کردى. مرد جوان، تو دو اشتباه جدى مرتکب شدى. اولین اشتباه واضح است. تو نبایستى به آن دختر توهین مى«
کردى. پس از عذرخواهى اول، توپ در زمین دومین خطاى تو این است: تو نبایستى سه مرتبه عذرخواهى مى

پرورد، هیزم تلنبار آتشى که در سر مىاو بود. اگر او از بخشیدن تو خوددارى کرد، مطمئن باش دارد در خرمن
در سخنان این پیر مرد مقدس حکمتى نهفته بود. اگر ما نسبت به فردى گناه ورزیم، باید توبه کنیم و ». کندمى

آنگاه وظیفه ما به انجام رسیده و تکلیف از گردن ما ساقط است. به همین ترتیب، اگر برادرى که نسبت به ما 
شود. بخشیدن ما باید او را ببخشیم. اما این ما را بسوى مسئله مهم بعدى رهنمون مىخطا کرده توبه کند، 

مستلزم چه چیزى است؟
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آورد و خود نیز آنها را فراموش آمرزد، دیگر گناهانمان را به روى ما نمىقبالً دیدیم که وقتى خدا ما را مى
سازد. آورد. ولى این ضرورت تاوان گناه را منتفى نمىکند، تا جایى که دیگر آن را در مورد ما به خاطر نمىمى

این تاوان با اعمال جبران کننده در آیین مقدس انابت در کلیساى کاتولیک یکى نیست. تاوان یعنى پرداخت 
بدهى و اداى دین. 

که صرفاً به بطور مثال، اگر من از کارفرمایم پولى بدزدم و بعد از دزدى خود توبه کنم، براى من کافى نیست
هاى الزم، بپردازم. زکى گناهم اعتراف و از وى عذرخواهى کنم بلکه باید پول دزدیده شده را به انضمام جریمه

الحال اى خداوند نصف مایملک خود «این اصل پرداخت تاوان را خیلى خوب فهمیده بود که به عیسى گفت: 
).8:19(لوقا» کنمشم. چهار برابر بدو رد مىدهم و اگر چیزى نا حق از کسى گرفته بارا به فقرا مى

ام کنم، هنوز باید دین خود را ادا کنم. این یعنى پذیرفتن پیامدهاى اعمالى که مرتکب شدهوقتى من توبه مى
و پرداختن غرامت الزم، آن هم با میل و رغبت. ما میان جرایم موقتى زمینى و جرایم ابدى آسمانى تفاوت قایل 

خواهم که مرا ببخشد، آمرزش ابدى او نصیبم خواهد شویم. اگر من یک قانون زمینى را نقص کنم و از خدا بمى
شد ولى همچنان با کیفر جرم زمینى خویش رودررو هستم. 

در فیلمهاى گانگسترى قدیم هالیود، صحنه مجازات گانگسترى که محکوم به اعدام شده و بطرف چوبه دار 
ر این صحنه کشیشى در کنار محکوم رود، به کرات به تصویر کشیده شده است. دیا صندلى الکتریکى پیش مى

خواهد از گناهانش توبه و طلب آمرزش کند. به تصویر کشیدن رود و با لحنى جدى از او مىبه اعدام پیش مى
مقدس، از بیخ و بن متناقص است. طناب دار در کنار کتاب

که در صورت ندامت و خواهدکند و از او مىمقدس فرد متخلف را دعوت به تحمل کیفر مربوطه مىکتاب
اعتراف به نقض قانون نیز باز به مجازات گردن نهد. ممکن است قاضى دادگاه مدنى عدالت را با رحمت تعدیل 

خواهد که از مجازات نمودن جنایتکارى که ابراز پشیمانى نموده، چشم پوشى کند. کند، ولى خدا از او نمى
سازد اما جامعه هم حقى دارد و باید عدالت را اجرا کرد. شخص توبه کار با ندامت خویش خدا را خشنود مى

آمرزش و گناهان مکرر
توان در موردى که سوگندهاى ازدواج زیر پاگذاشته شده، باز طرف مقابل را بخشید؟ بیائید تصور چگونه مى

دهد که شان مىکند و نشود. او به خطاى خویش اعتراف مىکنیم که مردى مرتکب زنا شده و گناهش رو مى
خواهد که او را ببخشد. وظیفه اخالقى زن در چنین شرایطى عمیقاً شرمنده و پشیمان است و از زنش مى

چیست؟ 
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این پرسش یک پاسخ ساده و یک پاسخ غامض دارد. نخست پاسخ ساده. عیسى از ما خواسته که گناه کسانى 
اند، ببخشیم. بنابراین، زن باید شوهر پشیمان ه نمودهاند و از کرده خویش توبرا که نسبت به ما خطا کرده

خویش را ببخشد. 
و حاال پاسخ غامض و پیچیده: این بخشایش مستلزم چیست؟ پرسش دیگرى در ارتباط با این مسئله پیش 

تواند شوهرش را ببخشد و باز از او طالق بگیرد؟آید: آیا زن مىمى
شاید در ظاهر امر، یک چنین سؤالى حتى مضحک و احمقانه نیز بنظر برسد. چون ممکن است تصور شود 
که وقتى صحبت از بخشیدن است، دیگر طالق معنایى ندارد. ولى قضیه به این سادگى نیست. اساساً سه 

کند، وجود دارد.رویکرد متفاوت نسبت به طالق گرفتن از شخصى که زنا کرده ولى اظهار پشیمانى مى
اند که طالق گرفتن تحت هیچ شرایطى و به رویکرد اول: مسیحیان بسیارى وجود دارند که کامال مجاب شده

پذیر نیست. براى این گروه، راه حل آسان است. زن نباید از شوهرش طالق بگیرد، حتى اگر هیچ وجه، توجیه
او از کار خویش توبه هم نکرده باشد. 

تواند از شوهر شمارد. مطابق این رویکرد، زن مىدوم: این رویکرد طالق را در زمینه زنا، مجاز مىرویکرد
زناکارى که از کار خویش پشیمان نیست، جدا شود. اما اگر مرد توبه کند، زن مکلف است که شوهرش را 

ببخشد و در نکاح مرد باقى بماند.
شود. البته طالق را در مورد زنا حق طالق را براى زن قایل مىرویکرد سوم: این دیدگاه نیز در مورد زنا، 

داند. به رغم این دیدگاه حتى با وجودى که شوهر توبه کرده باشد، باز زن کند، ولى آنرا مجاز مىتجویز نمى
حق دارد که طالق بگیرد. او باید شوهرش را ببخشد و وى را همچون برادرى مسیحى بپذیرد، ولى ملزم نیست 

در عقد ازدواج او باقى بماند. تاوانى هم که شوهر باید بعنوان حق تأهل به زن بپردازد نیز همچون دیگر که 
گردد که پرداختش بر ذمه فرد مجرم است. کیفرهاى مدنى تلقى مى

باشد، اما یک امر واضح است: بخشایش، ضرورتاً به اگر چه حل چنین مشکالتى بیش از اندازه سخت مى
ین نیست که فرد خاطى دیگر جریمه نشود و تاوان عملش را نپردازد. بخشایش یعنى حفظ رابطه معناى ا

شخصى بدون وجود قهر و کدورت. همچنین یعنى اینکه گناه باعث لطمه وارد کردن به رابطه شخصى نشود. 
هر هفت مرتبه، گوید که اگر برادرت هفت مرتبه در روز نسبت به تو خطا ورزید ومى17عیسى در لوقا 

کند تا به قول معروف، ما به برادر توبه کارمان عیسى محدودیتى تعیین نمى». تو باید او را ببخشى«توبه کرد، 
اگر برادر من که نسبت به من گناه ورزیده، توبه کند، ». تو دیگر سه اخطاره هستى، پس اخراجى«بگوئیم: 
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چرا که قبلى » این دو بار!«رار کرد من حق ندارم به او بگویم: بخشیده خواهد شد و آنوقت اگر اینکار را باز تک
بخشیده شده. 

ام و با من نباید برگه ثبت جرایم برادرم را همواره در دستم نگه دارم. اگر من اولین خطاى او را بخشیده
خطایش بر علیه وى استفاده ام که دیگر ازام، در واقع به او این قول را دادهاینکار، خطاى او را به کنارى گذاشته

چون گناه اول وى بر گناه دومش افزوده » این، یکى!«نخواهم کرد. اگر او باز مرتکب گناه شود، من باید بگویم، 
شوند، ما به شود. بله این کارى شاق است. مخصوصاً در مورد گناهان تکرارى که عیناً دفعات قبل انجام مىنمى

یکبار مرا فریب دادى، شرم «گوئیم؛ وفت بر خورد کنیم. در چنین شرایطى مىتوانیم با رحمت و عطسختى مى
بخشیدن یک گناه تکرارى براى مرتبه دوم کارى بس ». بر تو باد. براى دومین بار مرا فریب دادى، شرم بر تو باد

ه است. عجیب العاددشوار است. براى اینکه بتوان هفت مرتبه کسى را بخشید، نیاز به توانایى و سخاوت فوق
).5:17(لوقا» ایمان ما را زیاد کن«نیست که شاگردان به فرمان عیسى چنین واکنش نشان دادند: 

بخشیدن گناهان قبلى 
آیا ممکن است که گناهان فرد مسیحى که پیش از ایمان آوردنش به مسیح مرتکب شده، آمرزیده شود؟ 

نفى بود، ما هنوز زیر لعنت داورى خدا قرار داشتیم. اما پاسخ این سؤال بوضوح، مثبت است.  اگر جواب م
کند. کفاره مسیح تمام گناهان ما را کفایت مى

پاسخ سؤال بعدى مثل سؤال قبل با اتفاق آرا، همراه نیست. آیا فرد مسیحى به خاطر گناهانى که پیش از 
اسخ این سؤال هم مثبت است. اصل رسد که پایمان مرتکب شده، مسئول است؟ باز در ظاهر چنین بنظر مى

جبران خسارت باید تمام و کمال، اجرا گردد. 
کنند. دهند، معموالً استدالل خویش را روى مبحثى بخصوص بنا مىآنانى که به این پرسش پاسخ منفى مى

ست بدون باز مبحث مطروحه ازدواج و طالق است. تصور کنید که مردى شرعاً و قانوناً از همسرش جدا شده ا
آورد و بعد عاشق یک زن مسیحى اینکه هیچ زمینه کتاب مقدسى داشته باشد. پنج سال بعد او به مسیح ایمان مى

خواهد با او ازدواج کند. واکنش کلیسا نسبت به او چگونه است؟ آیا الزم است که مرد مزبور به شود و مىمى
اند آزادانه پیوند زناشویى نوینى را آغاز نماید؟توسراغ زن سابقش رفته با او مصالحه کند یا اینکه مى

تواند مجدداً ازدواج کند، غالباً به آنانى که معتقدند، مرد آزادانه و بدون هیچ تعهدى نسبت به زن سابقش، مى
ل است. او که تولد تازه پیدا کرده، در قبا» اىخلقت تازه«کنند که اکنون این مرد، در مسیح این نکته اشاره مى

باشد، چون او دیگر همان مرد سابق نیست.اعمالى که پیش از ایمانش مرتکب شده، مسئول نمى
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مقدس به طرزى تأسف بار است. هر چند که من حقیقتاً در مسیح این کار، مغشوش ساختن اصل کتاب
ن آر.سى. اسپراول گذشته ام یعنى آر.سى. اسپراول که تولد تازه پیدا کرده، خلقتى تازه است، ولى میاخلقتى تازه

و آر.سى. اسپراول فعلى (جدید) یک تداوم شخصى وجود دارد. یعنى آر.سى. اسپراول جدید باید تاوان 
هاى آر.سى. اسپراول قدیم را بپردازد. بدهى

این سناریو را در ذهن به تصویر بکشید. آقاى اسمیت، ساعت چهار بعدازظهر، ده هزار دالر از کار فرمایش 
تواند پول را آورد. آیا اکنون مىدزدد. و ساعت پنج بعدازظهر همان روز، آقاى اسمیت به مسیح ایمان مىىم

دارد، بلکه آنها را براى خویش نگه دارد؟ برعکس. ایمان آوردن به مسیح نه تنها قید و تعهدات شخص را برنمى
قبل در پرداخت قروض و دیونش بطور تمام و کمال و تر از دهد. فرد تولد تازه یافته باید صادقانهافزایش نیز مى

در حداقل زمان ممکن، پیشقدم شود. 
یکى از اجزاء تشکیل دهنده توبه کامل، جبران خسارت بطور کامل است. اینکار نشانه توبه حقیقى است. 

یار دست یابیم، براى آمرزش حقیقى، توبه حقیقى الزم است. اگر هدف ما اینست که به آمرزش کامل و تمام ع
باید با جان و دل، توبه کامل و تمام عیار کنیم. اگر هدف ما خشنود ساختن خدا است، باید توبه کنیم. در اینجا 

یابیم. ارزش آمرزش کامل را درمى» فیض رایگان«با بهاى هنگفتى روبرو هستیم. در واقع اینجاست که معناى 
بینیم که شود مقایسه کنیم، مىه از بابت آمرزش کامل عایدمان مىگیرى است. اگر منافعى را کغیر قابل اندازه

هزینه توبه، بسیار ناچیز است. در این دنیا هیچ متاعى بزرگتر و گرانبهاتر از فیض نجات بخش وجود ندارد. 
شود که ما با قدرشناسى، آمرزش او را بپذیریم.اش هستیم، هنگامى خشنود مىاى که ما بندهخداى بخشاینده

شود که ما با میل و اراده و مثل آدمهاى بالغ عمل کنیم و در صدد اصالح گناهانى همچنین او زمانى خشنود مى
یابیم که ملکوت خدا از ایم، برآئیم. اگر عهد جدید را درست بخوانیم، درمىکه نسبت به دیگران مرتکب شده

مردمانى مسئول و آمرزیده شده تشکیل شده است. 



1

فصل دهم 

مسیحى جسمانى 
مشاهده کردیم که تقصیر و ترس دو عمل بازدارنده مخوف در سر راه زندگى ما هستند. حالوت انجیل را 

اینک، این لبهایت را لمس کرده است و عصیانت رفع شده و گناهت کفاره گشته «توان در این کلمات یافت: مى
ست از قدرت خداى آمرزنده براى ). اخگرى که لبهاى مبتالى اشعیا را لمس کرد، نمادى ا7:6(اشعیا» است

برخیزانیدن فردى که جانش اسیر گناه شده است. 
کنیم که دنیا قادر نیست اى را تجربه مىنماید، آزادىکند و گناه ما را کفاره مىوقتى خدا عصیان ما را رفع مى

تخاباتى، نه ماجراهاى عاشقانه یا هاى نظامى، نه نتایج انمشابهش را به ما بدهد. نه منافع باد آورده، نه پیروزى
توانند به اندازه شنیدن این جمله از دهان خدا، روح انسان را آزادى ببخشند: ارتقاء شغل و مقام، هیچکدام نمى

» گناهانت آمرزیده شد.«
واى بر من «کند: اى صریح و تا حدى خشن استفاده مىپولس رسول براى توصیف بار مهیب گناه از جمله

).24:7(رومیان» مرد شقى هستم! کیست که مرا از جسم این موت رهایى بخشد؟که 
یا الشه انسان است. در بسیارى از » جسم موت«گویم که خشونت این جمله بخاطر تجسم کردن من مى

اش به هم کرد، با جسد قربانىفرهنگهاى قدیم رسم بر این بود که فرد مجرمى را که با خونسردى جنایت مى
اى در حال پوسیدن و متعفن گشتن بسته شده، چه حالى دارد. بستند. تصور کنید که مجرم از اینکه به الشهمى

اى که به کندى دستخوش گندیدگى شده، کافیست که انسان را دیوانه کند. فقط سر کردن با الشه
شود. انسانیت کهنه مىاین قیاسى بجا در مورد زندگى مسیحى است. طبیعت کهنه ما با مسیح مصلوب 

اى است که محکوم به مرگ است. از ما خواسته شده که در مسیح، آنرا مرده انگاریم. فرد مسیحى خلقت تازه
القدس زنده شده است. بواسطه روح

شود. شاید گفته شود که انسانیت کهنه مرده است، ولى ما کامال از اما معضل ما هم از همین جا ناشى مى
کنیم. گویى که جسد مزبور ایم. ما هنوز آن طبیعت کهنه شقاوت بار را با خویش حمل مىنشدهشرش خالص

خبر ندارد که مرده است. 
من یکبار معضل فوق را اینگونه تشریح کردم: طبیعت کهنه ما مثل مرغى سرکنده است که وحشیانه بال و پر 

سازد. مثال من تا زمانى که جیروجیر خود پر مىزند و همه جا را ازکوبد و خود را به هر طرف مىمى
باشد، خوب اثر کشاورزى مؤدبانه خاطر نشان ساخت که مرغ سرکنده دیگر قادر به جیر و جیر کردن نمى

کرد!مى
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کشد. توانند جیروجیر کنند، اما طبیعت کهنه ما مثل دیوانگان جیغ مىمرغانى که سر از تنشان جدا شده، نمى
اى قادر به انجام آن نیست. در یک کالم، انسانیت کهنه به اندازد که هیچ مردهنجال و بلوایى راه مىاو چنان ج

دهد. به همین خاطر است که در زندگى مسیحى هر روزه باید به پیشگاه تحریک ما براى ارتکاب گناه، ادامه مى
تخت فیض مسیح آمد و آمرزش او را بصورت تازه تجربه کرد. 

نزد عیسى بیائید، و همه مشکالت شما مرتفع «کنند: شنوم که واعظین اعالم مىشوم وقتى مىبانى مىمن عص
این تنها اعالنى متعصبانه از انجیل است که پایه و اساسى حقیقى ندارد. به تعبیرى، تا زمانى که » خواهد شد!

شویم، از آن از روح متولد مىکند. هنگامى که مااش شروع به پیچیده شدن نمىشخص مسیحى نشود زندگى
گردد. این همان کشمکشى است لحظه کشمکش و مبارزه میان انسانیت کهنه و انسانیت نوین درون ما آغاز مى

باشد، با آن دست به گریبان است. که هر انسانى که داراى وجدان نو شده و حساس مى
است که پولس براى مسیحیان افسس تشریح زندگى کهنه ما سرشار ازنااطاعتى مداوم بود. این زندگى

کند: مى
و شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید، زنده گردانید. که در آنها قبل رفتارمى کردید، بر حسب دوره 

کند. که در میان این جهان بر وفق رئیس قدرت هوا یعنى آن روحى که الحال در فرزندان معصیت عمل مى
کردیم و هوسهاى جسمانى و افکار خود را به در شهوات جسمانى خود قبل از این زندگى مىایشان همه ما نیز

). 1:2-3آوردیم و طبعاً فرزندان غضب بودیم، چنانکه دیگران (افسسیان عمل مى
دهد. زندگى یک این عبارت الگوى ثابت نا اطاعتى را که مشخصه زندگى فرد تولد تازه نیافته است نشان مى

ش دارد و آن روش این دنیاست. یک ارباب دارد و آن شیطان، رئیس قدرت هوا است. آگوستین در جایى رو
گفته که انسان مثل یک اسب است. اسبى که یا شیطان بر آن سوار است و یا روح خدا. این مثالى جالب است 

، همواره در وضعیتى ثابت و جز از یک بابت. ما در زندگى مسیحى خود مانند زمانى که شیطان بر ما سوار بود
یکسان نیستیم. اطمینان داشته باشید که شیطان از زین به زیر کشیده شده و روح خدا اکنون بر سر زین نشسته 

برد تا بر عنان اختیار ما چنگ بیندازد و آنرا در اختیار بگیرد. هنوز است. ولى شیطان هر چه توان دارد بکار مى
کوشد شود. و مىکشد و به روى پاها بلند مىدهد. شیهه مىو تغییر جهت مىگردداین اسب دست به دست مى

دهیم و بینى ما ارباب تا سوار یا ارباب جدید خود را از زین به زیر افکند. ما هنوز داریم شیهه عصیان سر مى
جوید. بوید و مىقدیمى را مى

فرماید: پولس در این مورد مى
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کنم، دانیم که شریعت روحانى است لکن من جسمانى و زیر گناه فروخته شده هستم. که آنچه مىزیرا مى
آورم. پس هر گاه کارى را که کنم بلکه کارى را که از آن نفرت دارم بجا مىخواهم نمىدانم زیرا آنچه مىنمى
لحال من دیگر فاعل آن نیستم، بلکه آن کنم که نیکوست و اآورم، شریعت را تصدیق مىخواهم بجا مىنمى

دانم که در من یعنى در جسدم هیچ نیکویى ساکن نیست، زیرا که اراده در گناهى که در من ساکن است. زیرا مى
کنم، بلکه بدى را که خواهم نمىمن حاضراست، اما صورت نیکو کردن نى. زیرا آن نیکویى را که مى

14:7-19کنم. رومیان خواهم مىنمى

دیدگاه ناقض قانون 
رومیان موضوع مورد بحث، تناقض و اختالف میان دو طبیعت است. مشکل نخست مربوط 7در باب 

اى فراگیر وجود دارد مبنى بر شود به برداشت مسیحیان به اصطالح جسمانى. در میان مسیحیت انجیلى عقیدهمى
اى انى و مسیحى روحانى. مسیحى جسمانى، مسیحىاینکه دو گونه متمایز مسیحى وجود دارد، مسیحى جسم

کند. اش ننشانده و از این رهگذر پیوسته در نااطاعتى زندگى مىاست که مسیح را برتخت سلطنت زندگى
باشند و مشخصه بارز زندگى آنان، زندگى تؤام با وقف و مى» پر از روح«مسیحیان دیگرى وجود دارند که 

. مسیح برتخت سلطنت زندگى این دسته از مسیحیان نشسته است. القدس استاطاعت کامل از روح
این تفکیک قایل شدن، مملو از خطر است. این خطر دو رودارد که هر دو رو منجر به تحریف حقیقت به 

نیز آن را بکار antinomianismشود. تحریف اول همان چیزى است که بدعت قدیمى طرزى زننده مى
است. شاید استدالل یک چنین فرد قانون ستیزى » نقض قانون گرایى«ضى آنتى نومیانیسم، برد. معناى تحت اللف

خواهم مرتکب شوم و باز توانم هر گناهى که مىآزاد بودن از قید قانون وضعیت مطلوبى است؛ من مى«اینست: 
و آمرزش است و این تحریف، برخاسته از دیدگاهى اشتباه در مورد فیض» مورد عفو و بخشایش قرار بگیرم!

توان مسیح را بعنوان نجات دهنده پذیرفت ولى نه بعنوان خداوند. این عقیده شود که مىشامل این ایده مى
اى است که » ایمان مرده«مستلزم ایمان بدون اطاعت است، ایمانى که هیچ ثمره نیکویى ندارد. این دقیقاً همان 

تواند خدا را خشنود سازد. یمان نیست، ایمانى که هرگز نمىنویسد. ایمانى که دیگر ااش مىیعقوب در باره
در اینجا مسیحى جسمانى کسى است که بدو گفته شده به مسیح ایمان آورد، اما پیوسته بطریق جسمانى 

توان مسیحى دهد. چنین فردى را نمىاى از ثمره روح را از خویش بروز نمىکند و هیچ نشانهزندگى مى
بلکه او یک غیر مسیحى جسمانى است. اگر زندگى فردى تجلى جسمانیت کامل و دایمى جسمانى نامید،

کند. این غیر ممکن است که شخصى از روح است، دیگر او مسیحى نیست و روح مسیح در او زندگى نمى
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یسم مولود شده باشد و هیچ تغییرى در زندگیش اتفاق نیفتد. مسیحى بى ثمر اصالً مسیحى نیست. آنتى نومیان
مسیحى » ایمان«کند. روح قانون ستیزى و هرج و مرج طلبى است که در ابناء نااطاعتى سکونت و سلطنت مى

تواند خدا را خشنود سازد. تواند شخص بى خدا را عادل شمارد و نه مىجسمانى، ایمان نیست. نه مى
باشد. تمام تأکید اصلى ى میسر نمىحتماً به خاطر دارید که عادل شمردگى محض ایمان، با ایمان به تنهای

شویم، نه با اعمال. اما به مجردى که ایمان پروتستانها بر این مطلب است که ما محض ایمان عادل شمرده مى
نماید. آید، وى شروع به تبدیل شدن مىشود در وجود شخص پدید مىراستینى که موجب عادل شمردگى مى

تراود. اطاعت متجلى گردد. اعمال نیکو ناگزیر از ایمان حقیقى مىاین تبدیل باید در زندگى شخص بصورت 
آورد. اما سازد بلکه عدالت یا پارسایى مسیح است که ما را عادل بحساب مىاین اعمال نیست که ما را عادل مى

که هنوز اگر اعمال نیکو از ما سر نزند، دلیل آنست که ایمان ما، ایمانى اصیل نیست و بنابراین افرادى هستیم 
شویم. عادل شمرده نمى

به تعبیر قانون ستیزى، چیزى به نام مسیحى جسمانى وجود ندارد. این برداشت به همان اندازه که ذاتاً 
کنند به فکرکردن در این مورد که تنها چیزى متناقض است، خطرناك نیز هست. خطر اینجاست. مردم شروع مى

دهد که امکان دارد مقدس به ما هشدار مىباشد. اما کتاباف ایمان مىکه براى نجات یافتن الزم است، اعتر
توانند نمایند، حال آنکه دلهایشان از او دور است. ایشان مىکسانى باشند که به لبهاى خود مسیح را تمجید مى

دارم، وقتى که اى برادران من چه سود دارد که کسى گوید ایمان«صرفاً ادعاى داشتن ایمانى را بکنند که ندارند: 
).14:2(یعقوب» تواند او را نجات دهد؟عمل ندارد؟ آیا ایمان مى

تواند سبب نجات کسى گردد، به پرسش یعقوب با تکیه بر این مسئله که چنین ایمانى مرده است و نمى
اعتراف رسیم که هر چند اعتراف ایمان امرى ضرورى است، ولى گوید. پس به این نتیجه مىخویش پاسخ مى

کنیم، در چنته داشته باشیم. این دارا بودن ایمان زبانى صرف براى نجات ما کافى نیست. باید آنچه را که ادعا مى
آورد، نه صرف اعتراف نمودن به آن. نجاتبخش است که ما را عادل به حساب مى

دیدگاه کمال گرا 
شود، بدعت کمال گرایى است. و پر از روح مىدومین بدعت قدیمى که قایل به دو دسته مسیحى جسمانى 

اى از دهد که طبقهاست. کمال گرایى چنین تعلیم مى» نقض قانون گرایى«در اینجا خطا، ناشى از نقطه مقابل 
القدس یابند. براى اطمینان، آن را به روحمسیحیان وجود دارد که افرادش در این دنیا به کمال اخالقى دست مى

سازد. اما در القدس عاملى است که پیروزى بر گناه را نصیب مسیحیان مىبدین صورت که روحدهند، نسبت مى
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اند بنوعى از کمال گرایى نوعى نخبه ساالرى وجود دارد، یعنى این احساس که کسانى که به کمال دست یافته
دهند، شتن نسبت نمىاین کمال را به خوی-رسماً -دیگر مسیحیان بزرگترند. درست است که کمال یافتگان 

ولى تکبر و غرور در آنها رخنه شدید دارد. 
سازد تصور کنید که چقدر ما باید مسائل را به گرایى این است که ذهن انسان را جداً مغشوش مىخطر کمال

ایم که سیدهاى از کمال رهم پیچ و تاب داده خودمان را فریب دهیم تا بتوانیم نهایتاً بخود بقبوالنیم که به مرحله
کنیم. دیگر گناه نمى

آورد. ما براى اینکه بتوانیم خویشتن را گرایى، ناگزیر یک یا معموالً دو فریب مهلک را ببار مىخطاى کمال
مان رنج اى نداریم جز اینکه یا از مرض مبالغه در مورد رفتارهاى اخالقىمتقاعد کنیم که بى گناه هستیم، چاره

اید مطالبات شریعت خدا را بطور جدى دست کم بگیریم. نکته جالب کمال گرایى اینجا است: با ببریم یا اینکه ب
کوشد تا از آنتى نومیانیسم (نقض قانون گرایى) فاصله بگیرد، ولى بطور ناگزیر و سرسختانه وجودى که مى

شود. مرتکب همان خطا مى
شریعت خدا را نقض کنیم. باید سطح عدالت خدا را تا گناهى، باید معیارهاىبراى اعتقاد پیدا کردن به بى

سطح خودمان تنزل دهیم و به خویشتن هم در مورد شریعت خدا و هم درباره اطاعت خودمان دروغ بگوئیم. 
خواهد ما را به گناه ملزم سازد، اطفا نمائیم. کسانى که این کار را اینکار مستلزم آنست که ما روح را که مى

نمایند! یکى از عالئم حقیقى فرایند القدس را اطفا مىان اندازه از روح پر هستند که آنانى که روحکنند به هممى
پیشرونده تقدیس ما، آگاهى رو به رشدمان نسبت به این واقعیت است که ما چقدر از رسیدن به کمال قاصریم. 

چنین بپنداریم که داریم به کمال کمال گرایى، در حقیقت ضد کمال گرایى است که تغییر چهره داده. اگر ما 
رسیم، آنگاه از کمال بسیار فاصله داریم. مى

گذشت. او گستاخانه به من گفت که یکبار به مرد جوانى برخوردم که حدوداً یکسال از ایمانش به مسیح مى
مند ت، بهرهدست یافته و هم اینک از زندگى پیروزمند و کاملى که عارى از هر گناه اس» برکت ثانوى«به 
ضربه مهلکى است 7جلب کردم. رومیان 7باشد. من بى درنگ توجه او را به تعلیم پولس رسول در رومیان مى

بر پیکر هر آموزه کمال گرایى. دوست جوان من بالفاصله به روش مورد توافق و مشهور بدعت کمال گرایى 
خویش را در دوره پیش از ایمانش، تشریح دارد وضعیت سابق7پاسخ داد، بدین معنى که پولس در رومیان 

کند.مى
به زندگى سابق پولس، 7براى او توضیح دادم که از لحاط تأدیلى محال است که بتوان با نسبت دادن رومیان 

آن را قابل طرح ندانست. ما با دقت این باب را مورد بررسى قرار دادیم و سرانجام مرد جوان موافقت کرد که 
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خوب، «مزبور را در حقیقت در زمان حال برشته تحریر در آورده است. پاسخ بعدى او این بود: پولس مطلب 
گفته است، اما او که در آن موقع هنوز برکت ثانوى را شاید پولس داشته از تجربه فعلى خویش سخن مى

».دریافت نکرده بوده
آمیزى از او پرسیدم: ه کنم. بطرز کنایهبه سختى توانستم بر شگفتى خویش از این همه غرور روحانى غلب

اى واالتر از منظورت اینست که تو در سن نوزده سالگى و پس از سابقه ایمانى یکساله به مسیح، مقام و مرتبه«
»اى؟پولس رسولى که نویسنده رساله به رومیان است، در اطاعت از خدا احراز کرده

کار کسانى که دست به خود » بله!«بخود راه دهد پاسخ داد: در کمال حیرت من، او بدون اینکه تردیدى 
کشد. اند، به اینجاها مىپندارند که به بى گناهى دست یافتهزنند و مىفریبى مى

کمال گرایى رسیده و واجد شرایط » برکت ثانوى«کردم که او نیز مدعى بود به یکبار دیگر با زنى گفتگو مى
هار داشت که کامال تقدیس شده، به حدى که دیگر هیچ گناه عمدى مرتکب احراز آن بوده است. وى اظ

زند، ولى هیچکدام عمدى نیست و اکنون فقط شود. ولى او اعتراف کرد که گهگاه از او گناهانى سر مىنمى
دهد. گناهان سهوى انجام مى

باشند. اگر عملى شر مىچه گناهى در دنیا غیر عمدى است؟ تمام گناهان ناشى از خواست و اراده ب
ناخواسته و جداى از خواست فرد از او سر بزند، عملى اخالقى نیست. تپش غیر ارادى قلب من، عملى اخالقى 

گردد. همه گناهان ارادى هستند. در حقیقت جوهره گناه، خواستى است که متمایل به بدى و شرارت تلقى نمى
اش در زند زن مزبور با انکار دخیل بودن ارادهى سر نمىاست. تا خواست انجام گناه نباشد گناهى از کس

ترین نمونه از توجیه بود. این قدیمى» رویداد«تراشید. از نظر او گناه صرفاً یک ارتکاب گناه، عذر و بهانه مى
».از انجام این کار منظورى نداشتم!«باشد: نمودن خود مى

جان وسلى، واعظ انگلیسى سده هیجدهم و بانى جنبش هاى سنت وسلیانى (منسوب به در یکى از شاخه
م) نوعى دیگر از کمال گرایى تعدیل شده وجود دارد. در اینجا نیل به کمال، محدود شده است به -متدیسم 

توانیم برکت محبت کامل. ما شاید همچنان به کشمکش با ضعفهاى اخالقى خاص ادامه دهیم، ولى الاقل مى
اى روى این گفته تأمل کنید. اگر ما برکت محبتى را که مطلقاً مائیم. اما براى لحظهمحبت کامل را دریافت ن
شویم؟ اگر من خدا را بطور کامل ایم، پس آیا دیگر مرتکب گناه از هر نوع آن مىکامل است، دریافت کرده

محبتى کامل داشته تواند نسبت به خداکردم. چگونه مخلوقى مىنمودم، تنها و تنها از او اطاعت مىمحبت مى
ممکن است که گناه ما ناشى از «باشد و باز نسبت به او مرتکب گناه شود؟    ممکن است کسى جواب بدهد: 

ایم تا با آن، خدا را محبت نمائیم، محبت کاملى است خبرى و جهل باشد. اما محبت کامل که ما خوانده شدهبى
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گیرد. اگر ما با تمام فکر خود خدا را بطور کامل محبت نشأت مىکه به همان اندازه دلهایمان، از فکرهایمان نیز
نماید، شد؟ کسى که خدا را با فکر کامل محبت مىنمودیم که دیگر گناهى از غفلت و بى خبرى ناشى نمىمى

پیوسته مشغول مطالعه و خبره شدن در کالم خداست. فکرى که محبت کامل دارد، بدرستى کالم خدا را 
سازد. فکرى که محبت کامل دارد، در فهم کالم خدا دچار ند و راه ما را با نورى صحیح روشن مىکبرداشت مى
شود.اشتباه نمى

پرسم، چرا فکرهاى ما توانیم دچار اشتباه شویم؟ من مىاما آیا ما که فکرهایمان به کمال نرسیده است، نمى
یا قدرت اندیشیدن نیستیم. افکار ما در پوششى از ابر به کمال نرسیده است؟ بخاطر این نیست که ما فاقد مغز 

گرفته شده چون که دلهایمان در پوششى از ابر پیچیده شده است. باید با نور پر فروغ الهى ابرها را از اطراف 
دلها و فکرهایمان کنار بزنیم.

محبت کامل باید با اطاعت کامل بروز پیدا کند. تنها محبت کاملى که تا کنون جهان به خود دیده، محبت 
گر شد. عیسى پدر را بطور کامل محبت نمود. او اصالً گناه نکرد، چه مسیح است که در اطاعت کامل جلوه

عمدى و چه سهوى.

دیدگاه کتاب مقدسى 
آیا این بدان معنى است که ». من جسمانى و زیر گناه فروخته شده هستم«فرماید: مى14:7پولس در رومیان

پولس مسیحى جسمانى بوده است؟ آیا پولس مسیح را تنها بعنوان نجات دهنده پذیرفته بود و نه بعنوان 
تر از وحاى، اصالً نیاز به پاسخ ندارد دنیا هرگز مسیحى پر از رخداوند؟ پرسیدن یک چنین سؤاالت احمقانه
». من جسمانى هستم«پولس رسول ندیده است با این حال او گفت: 

دارد که او جسمانى است، دارد به مبارزه دایمى که در زندگى هر فرد مسیحى میان وقتى پطرس اظهار مى
است. کند، یعنى جنگى که میان جسم و روح در جریانانسانیت کهنه و انسانیت نوین او وجود دارد، اشاره مى

کند: او این مبارزه را با این عبارات تشریح مى
بینم که با زیرا برحسب انسانیت باطنى به شریعت خدا خشنودم. لکن شریعتى دیگر در اعضاى خود مى

سازد به آن شریعت گناه که در اعضاى من است. واى بر من که کند و مرا اسیر مىشریعت ذهن من منازعه مى
کنم بوساطت خداوند ما عیسى مرد شقى هستم! کیست که مرا از جسم این موت رهایى بخشد؟ خدا را شکر مى

کنم و اما به جسم خود شریعت گناه را مسیح! خالصه اینکه من به ذهن خود شریعت خدا را بندگى مى
).22:7- 25(رومیان
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دهد. او حتماً توجه دارید که پولس این عبارت حاکى از مبارزه شخصى را با دعا و ثناى پایانى خاتمه مى
گوید.ر رهایى که در انسانیت باطنى خویش دارد، شکر و سپاس مىخدا را بواسطه مسیح بخاط

(یا بخاطر تصویر کبوترى که جلد آن را زینت بخشیده، » القدسجزوه روح«در یکى از جزوهاى معروفى که 
نام دارد و توسط یکى از سازمانهاى بشارتى مسیحى چاپ شده، به تفکیک مسیحى جسمانى و ») جزوه پرنده«

Dr.Billآید که دکتر بیل برایت (وحانى (پر از روح) اشاره شده است. از ظاهر امر چنین بر مىمسیحى ر
Brightدهد. با این حال من مطمئنم که این تعلیم، مقصود ) تمایز میان این دو نوع مسیحى را تعلیم مى

رزه همیشگى و معروف میان خواهد به شیوه شبانى مبااصلى نگارنده این جزوه نبوده است. بلکه دکتر برایت مى
جسم و روح را که هر مسیحى اصیلى با آن رودروست، مورد بحث قرار دهد. نکته این جزوه آن است که ما را 

القدس را در زندگیمان اعمال نمائیم، تا به تمایالت شیطانى انسانیت کهنه درونمان کند تا قدرت روحدعوت مى
گردد که ما وزه کشت. زندگى مسیحى تنها زمانى قرین پیروزى مىغلبه کنیم. انسانیت کهنه را باید هر ر

چشمانمان را به روح القدس که باید برتمامیت وجود ما سلطنت کند بدوزیم. وقتى بسوى پیشوا و کامل کننده 
شود. ایمان یعنى مسیح نگران باشیم، جنگ ما به مرزى فراسوى مرزهاى مادى کشیده مى

هستند. اما هیچ » جسمانى«مبارزه با طبیعت کهنه جسمانى ادامه دهیم، همه مسیحیان تا آنجایى که ما به 
مسیحى حقیقى با این تعبیر که جسم بطور کامل بر زندگیش حاکمت داشته باشد، جسمانى نیست. اگر تسلط 

ذگى پر از روح ایم تا زنکامل جسم غرض از جسمانى بودن بود، ما هنوز تولد تازه نیافته بودیم. ما خوانده شده
داشته باشیم تا بتوانیم بر انسانیت کهنه غلبه نمائیم. دقیقاً بخاطر پس مانده قدرت گناه است که ما نیازمند پرى از 

سازیم. آن زمانى که ما خوشحالى خویش القدس هستیم. ما با طلبیدن پرى روح از خدا، وى را خشنود مىروح
کنیم خرسند گردد، بلکه آن هنگام که نیازمان را به او اعالم مىا خشنود نمىکنیم از مرا از کامل بودنمان ابراز مى

شود که هر روزه این جسم از رشد و اهمیت کمترى باعث مى» از جسم این موت«شود. عدم رضایت ما از مى
در زندگى مسیحى ما برخوردار گردد. 
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فصل یازدهم  

گناه غرور 

زمانى کارل بارت اظهار داشت که انسان سقوط کرده سه گناه اساسى یا اولیه دارد که دیگر گناهان از آنها 
شوند. این سه گناه عبارتند از: غرور (بلند پروازى احمقانه)، تن پرورى و فریب کارى. اینک آیا ناشى مى

یست که این مثلث قباحت، حقیقتاً هولناك ارزیابى بارت درست بوده یا خیر، قابل بحث است، اما هیچ شکى ن
کنند و تمام تالشهاى ما را براى نیل به دیندارى است. این گناهان به طرق متعدد سرهاى کریه خود را بلند مى

سازند. حقیقى، نقش بر آب مى
مشهور پردازیم. شاید نقل قولما در این فصل به نخستین گناه از این گناهان سه گانه یعنى غرور مى

تکبر پیشرو هالکت است و دل مغرور پیشرو خرابى. «مقدسى از غرور، این عبارت تکرارى از امثال است: کتاب
).18:16-19(امثال» با تواضع نزد حلیمان بودن بهتر است از تقسیم کردن غنیمت با متکبران

نند رو به جلو پیش بروند، تواتکبر پیشرو هالکت است. هالکت توصیفى از فرو ریختن است. مردم مى
ها و شهرت و آوازه براى خویش بسازند و به سوى عرش بتازند. ولى وقتى غرور به پى بنایى که امپراتورى

». اممن نابود شده«ریزد. انسان سقوط کرده با فریادى حزن آلود میگوید: اند رخنه کند، همه چیز فرو مىساخته
آید که در زندگیشان دچار شکست و وزناك که از سینه کسانى بیرون مىاى ساین فریادى دهشتناك است، ناله

اند. نابودى شده
دار در ارتباط با غرور نصیبم شد. آن روز صبح زود من و همسرم براى خریدبه اى خندهیک روز صبح تجربه

امیدوارم از من انتظار «کردم، وستا به من گفت: سوپر مارکت رفتیم. در حالى که داشتم اتومبیل را پارك مى
وستا بدین خاطر اکراه داشت از ». دانى من کمى غرور دارمنداشته باشى که از اتومبیل پیاده شوم تو که مى

اتومبیل پیاده شود که سرو وضع لباسش در اول صبح چندان مرتب نبود. او یک شلوار گرم کن و یک ژاکت 
موهایش را هم شانه نکرده بود. وقتى گفت من کمى غرور مردانه پوشیده بود و آرایش هم نکرده بود و حتى

نگاهى » سؤالت چیست؟«پرسید: » من از تو سؤالى دارم«آمیز گفتم: اى شیطنتدارم، نگاهى به او کردم و با خنده
خواست با کتابى که در دست داشت بر او چنان عصبى شده بود که مى» چرا؟«به لباسهایش انداختم و گفتم: 

Katyvon)د. او ثابت کرد که گفته مشهور مارتین لوتر در مورد همسر محبوبش، کتى وون بوراسرم بکوب
Bora)ها یکى برایم خواست من همسرى حلیم داشته باشم، از دل سنگاگر خدا مى«است: صحیح

»آفرید!مى
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گوید. در سخن مىمقدس در موردش زد، آن غرورى نیست که کتاباما آن غرورى که وستا از آن حرف مى
اینکه انسان در کار خویش غرور داشته باشد و یا بخواهد به بهترین شکل ظاهر شود، هیج چیز بدى نیست. این 

شوند. اینکه کسى بخواهد شغلى خوب داشته باشد، گناه نیست. تالش براى چیزها تنها به شأن انسان مربوط مى
دهد ت. اینکه شخصى در مورد کارى که انجام مىکسب برترى و ممتاز بودن یک فضیلت است، نه شرار

احساس خوبى داشته باشد، یعنى اینکه به حس رضایت دست یابد. خود خدا به ساخته دست خویش نگریست 
خدا از آنچه آفریده بود، دچار خودپسندى نشد و از غرور باد نکرد. ». نیکو است«و گفت: 

دهد. طرز بر خورد افراد متکبر نسبت به غیر قابل تحمل ربط مىامثال، غرور را به روح تکبر و خودپسندى 
توانیم بدان پى ببریم. حتماً خودشان بسیار خودپسندانه است. هر کدام از ما با مشاهده این حاالت بخوبى مى

شش چیز است که خداوند از «مواردى را که در کالم خدا ذکر شده و خدا از آنها نفرت دارد، به خاطر دارید: 
).16:6-17(امثال» آنها نفرت دارد، بلکه هفت چیز که نزد جان او مکروه است: چشمان متکبر...

ترین برهه از تاریخ بشریت که واقعه سقوط (هبوط) توان در تباه کنندهاین غرور مخرب ناشى از تکبر را مى
انسان است آشکارا مشاهده کرد. 

پیوست، گناه غرور بود. مار با این کلمات وسوسه خویش را مطرح نخستین گناهى که در باغ عدن بوقوع 
طلبى و تالش براى بدست آوردن شأن و منزلتى ). این یعنى زیاده5:3(پیدایش» مانند خدا خواهید بود«کرد: 

شناسد. ما در قبال طلبى و برترى جویى در میان انسانها هیچ حد و مرزى نمىهمپایه با خدا. شهوت قدرت
خواهیم عقاید خویش را ابراز کنیم، پذیر و بى دفاعیم. ما مىدستیابى به مقامى باالتر از همه، آسیبوسوسه

اى است که تنها و تنها برازنده گویم گفتهچون من اینطور مى». بدون اینکه الزم باشد از آنها دفاع نمائیم
کنیم. ما در مقابل تابعیت از قانون مىتر از آن چیزى است که ما فکر خداست. وسوسه مانند خدا بودن، قوى

پیچیم. ما دوست گیریم، از ناراحتى به خود مىکنیم. وقتى تحت فشار و اقتدار بیش از حد قرار مىمقاومت مى
داریم آزاد باشیم، آزاد از قیود و آزاد از پاسخگویى. 

تالش براى خود مختارى و آزادى عمل 
ها است. ولى آزادى ما محدودیتهایى نیز دارد. واقعیت اینست که ما زیر قیودى حقیقتاً آزادى موهبتى گرانب

باشیم. در نهایت ما باید به خدا جوابگو باشیم. به ما اجازه داده نشده که هر کارى هستیم و لذا پاسخگو مى
خواهد انجام دهیم. دلمان مى
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ناگهان متوجه شدیم که داریم از مسیر اشتباه حرکت اخیراً با یکى از دوستانم مشغول راندن اتومبیلى بودم. 
خورد. دوست بچشم مى» دور زدن ممنوع«کنیم. در محل تقاطع تابلویى نصب شده بود که روى آن عالمت مى

من بى درنگ دور زد و در مسیرمقابل شروع به راندن نمود. وقتى من به این عمل خالف مقررات او اعتراض 
».سى.، یک تابلوى فلزى نباید تو را مرعوب خود کندآر. «کردم، به من گفت: 

مقدس افتادم که فرموده باید از بود. بالفاصله به یاد حکم کتاب» ریشخند کردن قانون«این حرف به نوعى، 
رسد، قوانین مدنى بیش از آنکه بازتاب قانونگذاران مدنى اطاعت نمود. مطمئناً مواقعى هست که به نظر مى

باشند، ولى وظیفه ما اینست که از کراسى) مىعدالت باشند، منعکس کننده بى کفایتى نظام دیوان ساالرى (بورو
بى قانونى بپرهیزیم. اطاعت من از قانون به معنى اطاعت از تابلوى فلزى نیست. من با این کارم به مسیح اعالم 

کنم. نمایم که با کمال میل از قدرتها و سردمدارانى که او قرار داده، اطاعت مىمى
توانند بلکه باید از مقامات مدنى نااطاعتى آید که مسیحیان نه تنها مىپر واضح است که مواقعى پیش مى

کنند، اما یک چنین نافرمانى باید حتماً دلیلى موجه و ضرورى داشته باشد. گاهى ما فقط به این خاطر از قانون 
ز قانون قرار کنیم قانون باعث زحمت ماست. با اینکار ما خودمان را باالتر اکنیم، چون احساس مىاطاعت نمى

دهیم و این نشانه غرور مخرب و مهلک است. مى
تالش ما براى مانند خدا بودن، همان تالش براى مافوق قانون بودن است. این همان تالش براى استقالل و 

چنین فردى ». شخص از قانون خودش پیروى کند«خود مختارى است. معناى لغوى خود مختارى این است که 
کس پاسخگو نیست. نسبت به هیچ

ما در این مورد باید خیلى مراقب باشیم. پرهیز از خود مختارى بدین معنا نیست که ما زیر ظلم و ستم قرار 
هاى قدرت تعریف مقدس ساختار سلسله مراتب قدرت و میزان پاسخگویى هر کدام از ردهبگیریم. در کتاب

آموزان باید از کارفرما، گوسفندان باید از شبانشان، دانششده است. کودکان باید از والدین، کارگر باید از
آموزگارانشان و الى آخر، اطاعت کنند. همه ما بطرز گریز ناپذیرى درگیر نوعى از روابط انسانى هستیم که 

بخاطر وجود این روابط یا باید اعمال قدرت نمائیم و یا از قدرت مافوق اطاعت کنیم. 
خواهند با ظاهر مبدل ما را در مواردى که خدا زورگو و دیکتاتورهایى باشیم که مىما باید مواظب افراد 

آزادمان گذاشته، تحت انقیاد قرار دهند. این نشانه غرور و نخوت والدین نیست که از اطاعت نمودن 
باشد. هاى فرزندانشان خوددارى کنند و همچنین معلمى که مطیع شاگردانش نیست، مغرور و متکبر نمىفرمایش
بودن نیست بلکه فریب خوردگى است. » پاسخگو«این کار 
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تواند ترفندى ترسم. مفهوم پاسخگو بودن مىزنند، مىبودن حرف مى» پاسخگو«من از کسانى که همواره از 
خواهند حوزه اختیارات مودبانه براى فریب دادن و ابزارى مناسب براى کنترل نمودن مدیرانى باشد که مى

را بیش از حد الزم گسترش دهند. خویش 
اى بود که به خودش تعلق داشت. او بمن کردم که مدیر شرکت تجارىیکبار داشتم با فردى گفتگو مى

منظور او این بود که بعنوان صاحب شرکت در ». اداره همه جلسات هئیت مدیره به عهده خود من است«گفت: 
شد. این بدان معنى یس بود و مسئولیت همه چیز به او ختم مىرأس قدرت تشکیالت خویش قرار دارد. او رئ

نبود که او شخصى است که نیاز به پاسخگویى ندارد. او در قبال بانک پاسخگو بود. او در قبال قانون جامعه و 
کشورش پاسخگو بود. در مقابل شبان و مشایخ کلیسایش پاسخگو بود و نهایتاً در قبال خدا پاسخگو بود اما زیر 

کرد. اش نبود. بلکه منشى در حریم اداره، تحت فرمان رئیس خود کار مىفرمان منشى
براى هر فرد مسیحى این نکته حائز اهمیت است که دقیقاً بداند تحت فرمان چه قدرتى قرار دارد و بعد با 

به خدمت روحى مشتاق از این قدرت برتر اطاعت کند. قسمتى از مراسم سوگند من براى دست گذاریم 
مستلزم آن است که در پیشگاه خدا قسم بخورم که از اقتدار کلیسایم اطاعت نمایم. همه ما اذعان داریم که 

تواند ما را ملزم کند. اگر من وجدانى بیدار تواند وجدان ما را ملزم به کارى سازد. تنها خداست که مىکلیسا نمى
کنم که آیا کلیسا را اطاعت کنم یا خدا را، قطعاً خدا را اطاعت داشته باشم در مواقعى که بر سر دو راهى گیر مى

خواهم نمود. اگر نااطاعتى من از کلیسا چنان باال گیرد که مخل آرامش و اتحاد کلیسا شود، پس در آن صورت 
کند که در صلح و صفا از کلیساى مزبور جدا شوم. همین امر در روابط کارى مصداق دارد.وظیفه من حکم مى

بر من فرض است که از مقامات مافوق خود اطاعت کنم، مگر اینکه وجدانم به من حکم کند که از فرمان 
آنها سرپیچى نمایم. اگر کارفرمایم نتواند از این سرپیچى چشم پوشى کند، پس من باید دنبال شغل دیگرى 

بگردم. 
دلهایمان را تفتیش نمائیم و مطمئن شویم که یایم، باید با دقتهایى مىزمانى که خود را درگیر چنین تنش

توان مقاومت مغرورانه را با آیا این مخالفت برخاسته از وجدان و ضمیر صالح است یا خیر. خیلى راحت مى
ردایى از ریاکارى روحانى پوشانید. 

تالش براى بدست آوردن مقام 
کوشیم تا به تر از شأنمان رفتار شود. ما مىا ما پایینهیچ موقعیتى براى غرور ما دردناکتر از این نیست که ب

سطوح معینى از منزلت و حرمت انسانى نایل شویم و انتظار داریم که با ما متناسب با موقعیت و مقامى که 
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رسد که تالش براى دست یابى به مقام، یکى از ابعاد تشکیل دهنده ایم، رفتار بشود. چنین بنظر مىکسب کرده
اى بشرى است. شود. این پدیدهریکایى است. ولى این مطلب به هیچ وجه به آمریکا محدود نمىزندگى آم

رئیس یک قبیله بومى بدوى به همان اندازه مراقب پرهاى اضافى کالهش است که مدیر یک شرکت نگران کلید 
باشد. دستشویى ویژه مدیریت مى

یسى کردم، به من جزوه راهنمایى دادند که در آن تشریفات هنگامى که من در دانشگاه آزاد آمستردام نام نو
اى بود که به طبقه باالى جامعه صحیح و عناوین رسمى هر یک از استادانم قید شده بود. اگر استادى از خانواده

سیار ب«گفتیم گردید. اگر او کشیش بود، باید به او مىاطالق مى» بسیار اصیل زاده«تعلق داشت، باید به او عنوان 
این القاب بلند باال، خیلى دست و پاگیر و پیچیده بودند. براى نوشتن یک نامه به یکى از این استادان، ». ارجمند

الزم بود که دو خط را به اسم و عنوان وى اختصاص دهیم. واى به حال دانشجویى که در بکار بردن این 
شد. عنوانها دچار اشتباهى مى

ام. این بیشتر شبیه نحوه ترین چیزى است که تاکنون دیدهاین نظام القاب، احمقانهاندیشیدم کهبا خود مى
هاست. همیشه از فولکس واگن انتظار هاى مختلف با شأن و مقام متفاوت در بزرگراهحرکت کردن اتومبیل

ایى، یک رود که به محض رویت مرسدس بنز، به آن راه بدهد. من یکبار شاهد بودم که پشت چراغ راهنممى
کامیون به کنار یک دوچرخه سوار آمده و به آهستگى دوچرخه را هل داد، تا اینکه عاقبت دوچرخه را نقش 

داد و نداده بود. بایست به کامیون راه مىزمین کرد، چرا که به رغم او دوچرخه سوار مى
اینکه من در چنین فرهنگى افسوس که این دلمشغولى و نگرانى براى مقام، امرى واگیردار است. بعد از

) خطاب کرده DE HEER Sproulاى بدستم رسید که در آن مرا آقاى اسپراول (زندگى کردم، نامه
دانستم! حال من طورى بود که انگار مى» آقا«بودند. خیلى دمغ شدم، چون خودم را در خور عناوینى باالتر از 

شوم. شدم که دارم در بازى مقام و عنوان گرفتار مىاند. آنوقت ناگهان متوجه خطاب کرده» مستخدم«مرا 
طلبى در همان آمستردام به پایان رسید. اما اینچنین نشد. مایل بودم به عرض برسانم که دلمشغولى من با جاه

همین اواخر با پسرم به یکى از مراکز خرید رفته بودم. جلوى یک جواهر فروشى ایستادیم تا نگاهى به 
دازیم. یک وقت متوجه شدم که با حسرت محو تماشاى ساعتهاى رولکس هستم. به پسرم گفتم: جواهرات بین

» در این مورد مطمئنم که باید یک ساعت رولکس داشته باشم.«
تر پول توانم درك کنم که الزم است انسان براى زندگى راحتخداى من، پدر من مى«پسرم با تعجب گفت: 

»خواهى فقط بخاطر ارضاى حس جاه طلبى خود این ساعت را بخرى؟ىخرج کند، ولى دیگر چرا م
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خواستم شناسى داد سخن بدهم. نمىحرفهاى پسرم مرا رنجانید. خودم را آماده کرده بودم تا در باب زیبایى
قیقت البته این گفته نیمى از ح». گردد. من چیزهاى زیبا را دوست دارماین فقط به مبحث زیبایى برمى«بگویم: 

دانستم که عالقه من به بود. من واقعاً چیزهاى زیبا را دوست دارم و اصوال عاشق هنر هستم. اما در ته دلم مى
و محصولى که این نام را » رولکس«رولکس بخاطر صرف زیبایى نیست. حق با پسر من بود. من مجذوب نام 

من هنوز آنقدر مغرور نشده بودم که این بر خود داشت، شده بودم. پاى موضوع جاه و مقام در میان بود و 
مسئله را درك نکنم. 

در مورد همین 2خود را خالى کردن) مذکور در فیلیپیان باب -kenosisسرود بزرگ کنوسیس (
فرماید:کند، پولس رسول چنین مىموضوع صحبت مى

طلبى) و عجب مکنید، بلکه با فروتنى دیگران را از خود بهتر بدانید. و هر هیچ چیز را از راه تعصب (جاه
).3:2-4یک از شما مالحظه کارهاى خود را نکند، بلکه هر کدام کارهاى دیگران را نیز (فیلیپیان

ما در گیر مسئله عزت نفس اى بس دشوار است.اى است بر سرود کنوسیس، گفتهاین آیات که مقدمه
(احترام گذاشتن به خود) هستیم. ولى در اینجا از ما خواسته شده که به دیگران بهتر و بیشتر از خودمان احترام 

خواهیم فکر کنیم که از دیگران بهتر هستیم. بگذاریم. این دقیقاً خالف الگوهاى متداول ماست. ما معموالً مى
ه ما بیش از دیگران احترام بگذارند. خواهیم که مردم بهمینطور مى

این جزیى از همان وسوسه اولیه است که انسان را ترغیب نمود تا مثل خدایان گردد. در فیلمى سینمایى که 
) نقش مربى بسکتبال دبیرستانى در شهر کوچک ایندیانا را عهده Gene Hackmanدر آن جین هکمن (

تا به تیم بسکتبال مدرسه اهمیت زیادى داده شود. حریف او لب به گله کندداراست. وى تمام تالش خود را مى
اى که انسانها دست آیا هنوز نفهمیده«گوید: شود. هکمن مىها مثل خدایان رفتار مىگشاید که با بسکتبالیستمى

»زنند تا شاید براى لحظاتى مثل خدا با آنها رفتار شود؟به قتل مى
خورد. این همان ه خویشتن است که افسار گسیخته شده و بر لبه هالکت تلو تلو مىاین همان حس احترام ب

ایم.چیزى است که در نقطه مقابل افتادگى قرار دارد که ما بدان فراخوانده شده

فروتنى حقیقى 
ه عینى و آل اخالق نظرى که هیچ نمونتوان به سادگى بعنوان یک ایدهچنین دعوت بلندى را به فروتنى، مى

ملموسى در زندگى ندارد، به باد فراموشى سپرد. ولى پولس فروتنى را در حیطه غیر عینى و انتزاعى رها 
کند. کند. او بالفاصله با سرودى نمونه عالى فروتنى حقیقى یعنى مسیح را معرفى مىنمى
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بود با خدا برابر بودن را پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسى نیز بود. که چون در صورت خدا
غنیمت نشمرد، بلکه خود را خالى کرده صورت غالم را پذیرفت و در شباهت مردمان شد. و چون در شکل 
انسان یافت شد، خویشتن را فروتن ساخت و تا به موت، بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید. از این جهت 

).5:2-9فوق از جمیع نامها است بدو بخشید. (فیلیپیانخدا نیز او را به غایت سرافراز نمود و نامى را که 
ایم تا همفکر مسیح باشیم. او با تجسم انسانى، خویشتن را خالى کرد. او خویشتن را از ما خوانده شده

اش، بلکه از مقام و موقعیتى که داشت خالى نمود. او از حقوق قانونى خویش الوهیت، با سایر صفات الهى
اى از ز شأن و مقامش رفتار شود. این نمونهتر اگیرى نمود و این چنین خواست تا با وى پایینبعنوان خدا کناره

شخصى است که با وجود دارا بودن باالترین منزلت هرگز مغرور نشد و تا به آخر اطاعت کرد. 
شائول پادشاه را به یاد بیاورید. خدا شائول را برگزید تا نخستین پادشاه اسرائیل باشد. از پادشاه اسرائیل 

توانست د مختار عمل کند. او تابع قانون پادشاه آسمانى بود. هیچ پادشاهى نمىرفت که بصورت خوانتظار نمى
جانشین فرمانرواى کل قوم یعنى یهوه شود. یهوه خدا و پادشاه یهود بود. 

شائول خیلى خوب شروع کرد، اما بزودى نخوت مقام و منصبى که داشت، او را بشدت مغرور ساخت. وى 
). او بیش از پیش مغرور و 9:13کرد و بجاى سموئیل ایفاى نقش نمود (سموئیل حقوق قانونى کاهن را غصب

هاى داود جوان را با سرود خود پسند شد. حسادت او زمانى به نقطه اوج رسید که شنید مردم دالورى
ل ). آنچه در ذی7:18(اول سموئیل » شائول هزاران خود را و داود ده هزاران خود را کشته است«ستایند: مى
آید، تاریخچه زوال رقت بار عقل و مشاعر شائول است. مى

انگیز به پایان رسید. پس از اینکه در جنگ با فلسطینیان زخم شدیدى برداشت، زندگى شائول بطرزى غم
خود را بر شمشیرش انداخت و به زندگیش خاتمه داد. دشمنان سر از تنش جدا کردند و بدنش را به حصارى 

ر معرض دید همگان قرار گیرد. آویختند تا د
سرایى کرد و به بنى یهودا دستور داد تا نشیدقوس یا سرودکمان را فرا بگیرند: داود بر مرگ شائول نوحه

هاى زیبایى تو اى اسرائیل در مکانهاى بلندت کشته شد! جباران چگونه افتادند! در جت اطالع ندهید، در کوچه«
).1:1-20وئیلدوم سم»(اشقلون خبر مرسانید

گردید. تکرار مى» جباران چگونه افتادند«شد، بندگردان در تمام مدتى که سرود خوانده مى
قدرت زیاد، ». تکبر پیشرو هالکت است و دل مغرور پیشرو خرابى«زندگى شائول مصداق کامل امثال است: 

آورد.ر مىآورد و غرور زیاد نیز سقوط عظیم به باغرور زیاد به همراه مى
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کند. همه ما در برابر جذبه مقام خیلى قوى است و همچون مانعى سهمگین در برابر رشد مسیحى قد علم مى
اى را این جذبه قوى، بى دفاع هستیم. همه ما تشنه احترام دیگران هستیم. زیگموند فروید داستان شاگرد مدرسه

ها ریگ شده بود. او بیرون کالس ایستاده و به طرف پنجرهکند که بخاطر سوء رفتار از مدرسه اخراجتعریف مى
پسر » اندازى؟ها ریگ مىچرا به پنجره«کرد. عاقبت مدیر مدرسه بیرون رفت و پسر را دعوا کرد: پرتاب مى

».خواستم همه بدانند که من هنوز اینجا هستممى«جواب داد: 
ها را بخود جلب کنیم و به عزت نفسمان خواهیم توجهىهمه ما از این ریگها در جیبهایمان داریم. همه م

ترسیم. غرور ما واقعاً نیرویى قدرتمند است. اى وارد نشود. از فروتنى مىلطمه
،کندى رئیس جمهور وقت آمریکا خواستار برچیده شدن 1960در خالل بحران موشکى کوبا در اوایل دهه 

هایى بسوى کوبا اعزام نمود. در همین زمان نیکیتا متحده کشتىموشکهاى نظامى روسى از کوبا شد. ایاالت 
) نیز فرمان حرکت ناوگانى را بطرف کوبا، صادر نمود.Nikita Khrushchevخروشچف (

Walterنفسها در سینه جهانیان حبس شده بود. یکى از خبرنگاران بنام والتر کرونکایت (
Cronkiteداد. گویى قدرتهاى نظامى براى جنگ ن شوروى را مى) خبر پیشروى ساعت به ساعت ناوگا

هاى شوروى تغییر جهت دادند کنند. در آخرین لحظه روسیه کوتاه آمد. کشتىنهایى حارمجدون صف آرایى مى
شد و براى خروشچف ننگ و بدنامى و به مبدأ خویش برگشتند. این پیروزى عظیمى براى کندى محسوب مى

سرنگونى وى از قدرت انجامید.به بار آورد که عاقبت به 
هاى موشکى کوبا شد و خروشچف از آنوقت چه اتفاقى افتاد؟ کندى خواستار تحقیق و تجسس در سایت

اش صرف نظر نمود. هنگامى که خبرنگار از کندى پرسید که چرا پذیرش این کار امتناع کرد و کندى از خواسته
این مناقشه به نفع ما تمام شد. مهم این بود که دبیر اول حزب «از خواسته خویش عقب نشینى کرده، او گفت: 

»کمونیست شوروى با احترام صحنه درگیرى را ترك کند.
خواست حاال اى حفظ شود. او نمىدیپلماسى کندى بر این اصل معطوف بود که غرور خروشچف تا اندازه

وشه رینگ گیر بیندازد. من از تصور این مطلب که که براى دبیر اول شوروى هیچ منزلتى باقى نمانده، او را گ
لرزم. غرور ناشى از این آمد، بر خود مىاگر کندى هشیارى کمترى در مورد این مسئله داشت، چه پیش مى

توانست به ویرانى کل دنیا منجر شود. رویارویى مى
ها و رئیس جمهورها یر اولمغرور در زندگى مسیحى چه جایگاهى دارد؟ هیچ. در دنیاى سقوط کرده، دب

دانیم که این شیوه عملکرد دنیا باید براى حفظ آبرو و نمایش قدرت و مقام خویش، نقش بازى کنند. ما مى
دهیم، آنجایى که پولس فروتنى است. ولى بار دیگر برگشته به سرود مذکور در فیلیپیان باب دوم گوش فرا مى
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خواهد از خداوندشان تقلید نمایند. اطاعت، فروتنى، روى یپى مىکند و از مسیحیان فیلمسیح را تمجید مى
رسند، چرا که مالك خوش نشان ندادن همیشگى به غرور و خودپسندى در دنیاى ما چیزهایى احمقانه بنظر مى

ایم که خشنود ساختن فرمانرواى جهان هستى ارزش این دنیا مقام و احترام است. ولى ما با اقتدار کامل دریافته
اى عالى از مفهوم زندگى فروتنانه ارایه کرده است. او مستلزم احراز ارزشهایى متفاوت از دنیاست. او یقیناً نمونه

را کرد. اینكارتوان فقط به ما تعلیم نداد که از غرور بپرهیزیم، او عمالً نشان داد چگونه مى



1

فصل دوازدهم 

گناه تن پرورى 
مقدس از خدا شده، خدا را در حال عمل آفرینش نشان خدا، خداى عمل است. نخستین توصیفى که درکتاب

دهد. او سازنده اصلى و متعال است. او سرچشمه هر نیروى بارور کننده و خالقه است. مى
گیرى ى چنین نتیجهکند، بسیارهاى نامطبوع کار کردن تأکید مىاز آنجایى که لعنت سقوط انسان بر جنبه

بینیم که حتى پیش از آنکه گناه وارد جهان اند که خود کار کردن هم جزیى از لعنت انسان است. ولى مىکرده
اى محول نمود تا به انجام رسانند. شود، آفریننده به مرد و زن وظیفه

ذاشت تا درختان به به مجردى که خدا، انسان را آفرید، باغى در عدن به طرف مشرق غرس نمود و گ
پس خداوند خدا آدم «فراوانى در آن رشد کنند. آنگاه خدا مسئولیت حفاظت و مراقبت از باغ را به انسان سپرد: 

).15:2(پیدایش» را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا کار آن را بکند و آن را محافظت نماید
کنید نه علف هرزى. تصور کنید که از باغى مراقبت مىدر این مقطع از زمان در باغ نه خار و خسى بود و

که در آن هیچ علف هرزى نیست. خرده باغبانى آدم در عدن بیشتر سرگرمى بود...هرس کردن، میوه چینى، 
هاى هرز نبود. خارى وجود نداشت که در انگشتش آرایه و نظایر آن. او مجبور به جنگیدن همیشگى با علف

کارى انجام دهد و از داشتن محصول فراوان اطمینان داشته باشد، بدون ر روزه خردهتوانست هبخلد. او مى
اى عرق بریزد. پیش از سقوط، خدا از کار کردن انسان در باغ خشنود بود. کار در باغ امرى دلپذیر اینکه قطره

بود، هم براى انسان کار کردن دلپذیر بود، و هم براى خدا تماشاى کار کردن او.
اگاه گناه وارد جهان شد و همه چیز عوض شد. مراقبت از باغ تبدیل به کارى شاق گردید. اینست لعنتى که ن

نصیب آدم گردید: به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهى خورد. خار و خس 
خواهى خورد تا حینى که به هاى صحرا را خواهى خورد و به عرق پیشانیت نانبرایت خواهد رویانید و سبزه

- 19اى؛ زیرا که تو خاك هستى و به خاك خواهى برگشت (پیدایشخاك راجع گردى که از آن گرفته شده
17:3.(

گانه بشرى اینها هستند: خون، اشک و عناصر لعنت عبارتند از: خار، خس، عرق و مرگ. منشأ دردهاى سه
گردد. بعد از سقوط نیز، مانند پیش از آن کار دن مشمول لعنت نمىعرق. ولى چنانکه خواهیم دید، خود کار کر

گردد. فرمانى الهى است. خدا از مشاهده کار کردن بشر خشنود مى

انسان کارگر 
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) یا Homo Sapiensدهیم، معموال خودمان را هموساپین (وقتى بشریت را مورد مالحظه قرار مى
کنیم. یعنى بر الگوهاى فکرى خویش بیش از هر خصیصه متمایز تعریف مى»حیوان متفکر«یا » انسان هوشمند«

ورزیم. اى تأکید مىکننده
Homoاین تعریف نتوانست کارل مارکس را راضى کند. او نام التین دیگرى را ترجیح داد: هموفابر (

Faber اى در حیات ن نقش سازندهبه باور مارکس، کار کردن چنا». انسان کارگر«یا » انسان سازنده«) یعنى
بشر دارد که تعریف او باید بر اساس کارکردنش تبیین گردد. به عبارت دیگر، کار یک لعنت نیست، بلکه چیزى 

بخشد (یا بایستى ببخشد).کند و به ما رضایت و معنا مىاست که تا حد زیادى هویت ما را تعریف مى
کنیم، معموال د. وقتى ما براى اولین بار با کسى برخورد مىکردر آن مقطع مارکس کامال هم اشتباه نمى

کجا «، »نام شما چیست؟«کنیم: گیریم که داراى سه مرحله است. یعنى از یکدیگر سه سؤال مىاى پیش مىرویه
نام، نشانى و شغل، در فرهنگ ما سه عامل براى شناسایى یک فرد هستند. » کنید؟چه مى«و » کنید؟زندگى مى

دهیم و چگونه انجام دهیم رابطه مستقیمى با هویت کامل ما دارد. اینکه چه انجام مىآنچه که ما انجام مى
کنند. به یک معنا ما شبیه دهیم به یک اندازه اهمیت دارند. همیشه از روى شغل ما در موردمان قضاوت مىمى

زند هایى که با چوب به توپ مىیاز ضربهاى بیس بال هستیم که در هر دور از مسابقه امتبازیکن لیگ حرفه
شود. اگر میانگین امتیازات بازیکن در هر دور ، پایین باشد، پست یا شغلش به خطر خواهد افتاد. محاسبه مى

معاش وى بسته به شغلش است. همه ما با دردسرهاى حاکم بر رابطه میان زندگى و شغل آشنائیم. براى زیستن 
ه از این هم باالتر باید کارمان را به نحو احسن انجام دهیم. نیازمند کار هستیم و تاز

تر از تأمین معاش داشته باشد. خدا از طریق آدم همه ما را فرا خواند تا با این وجود باید کار هدفى متعالى
ت کار کنیم. ایم تا ثمر بیاوریم. براى بارور بودن و ثمر آوردن باید با میل و رغببارور باشیم. ما خوانده شده

ترین وظایف انسانى. گاهى در زیر بار خود دارى از کار کردن یعنى خوددارى از شرکت در یکى از بنیادى
اى براى شانه خالى کردن از انجام وظیفه نالیم، ولى خار و خس و عرق ریختن، هیچکدام بهانهلعنت آدم مى

فرار از وظیفه پذیرفتنى نیست. باید کار نیست. خدا ما را به انجام وظیفه دعوت کرده است و هیچ عذرى براى 
کرد. 

تن پرورى و فقر
رساند، بلکه سربار جامعه نیز ورى است، فرد تنبل نه تنها به خودش آسیب مىتن پرورى دشمن بهره

افزاید، بلکه از دسترنج زحمات ورى جامعه خویش چیزى نمىگردد. او نه تنها بر میزان بهرهمحسوب مى
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کند. این جنبه ضد اجتماعى تن پرورى یا تنبلى است. فرد تنبل انتظار دارد که افراد کوشا یز استفاده مىدیگران ن
و فعال از وى نگهدارى کنند. 

مقدس در مورد گردد. کتابمسئولیت جامعه در قبال افراد معلول و از کار افتاده، شامل افراد توانا و سالم نمى
هاى متعدد قبال فقرا چیزهاى زیادى گفته است. با این حال اگر نتوانیم میان گونهفقرا و مسئولیت کلیسا در 

مقدس دست گردیم. کتابمسکینانى که در کالم خدا ذکرشان رفته، تمییز قایل شویم، دچار اشتباه فاحشى مى
شود. کم میان چهار نوع فقر تمایز قایل مى

اند. مثالً بخاطر برند، چرا که قربانى یک فاجعه شدهاز فقر رنج مىفقر ناشى از فاجعه یا بال: هستند کسانى که
اند. مسیحیان وظیفه دارند که بیمارى، آسیب دیدگى، سیل، یا دیگر بالیاى طبیعى، توان بارورى را از دست داده

دیده هستیم. با دل و دست گشاده و محبت کامل به این قشر کمک کنند. ما مسئول التیام آالم این گونه افراد بال

فقر ناشى از ظلم و ستم: برخى دیگر از مردم بدلیل اینکه قربانى قدرت افراد ظالم هستند، طعم فقر را 
اند و با آنان چشند. ممکن است قربانى دزدى، اخاذى یا خشونت شده باشند. شاید به بردگى فروخته شدهمى

اند. نى هستند که مورد استثمار قرار گرفتهشود. شاید یتیمان و بیوه زناهمچون حیوان رفتار مى
گردد. او ظلم بر ضعفا و استثمار کردن ایشان ظلم کردن به این اقشار موجب بر افروخته شدن خشم خدا مى

کند. تاریخ قوم اسرائیل بعنوان یک ملت زمانى آغاز شد که خدا ناله ملتى به بردگى واداشته شده را تحمل نمى
»قوم مرا رها کن!«رعون آزادى آنان را خواست: را شنید و از ف

اند. ایشان داوطلبانه خود را فقر به خاطر ملکوت: افرادى هستند که فقیرند چرا که خود، فقر را انتخاب کرده
نمایند. هستند مادر ترزاهایى که با حداقل معیشت و در حد بخور و نمیر زندگى از موهبات دنیوى محروم مى

براى نیازمندان آسایش بیشترى فراهم آورند. اگر چه این سبک زندگى، به هیچ وجه آن چیزى نیست کنند تامى
سازد. این فقر، فقرى شرافتمندانه است و انگیزه پر که خدا خواسته است، ولى به هر تقدیر خدا را مسرور مى

باشد. فضیلت آن حقیقتاً شایان توجه مى
ایز از افراد فقیرى هستیم که تحت هیچ شرایطى زیر داورى خدا قرار بدین ترتیب شاهد سه گروه متم

آورد. فقر گروه چهارم پیامد گناه خودشان گیرند. اما گروه چهارمى هم هست که خشم خدا را به جوش مىنمى
است. 
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عکس غضب انگیزند، بلکه برفقر بدلیل تن پرورى: این طبقه چهارم فقرا، به هیچ عنوان ترحم خدا را برنمى
آید. به کلمات امثال توجه کنید:خدا نسبت به افراد تنبل به غلیان مى

اى شخص کاهل نزد مورچه برو! و در راههاى او تأمل کن و حکمت را بیاموز، که وى را پیشوایى نیست، و 
حصاد جمع سازد و آذوقه خویش را در موسم نه سرور و نه حاکمى اما خوراك خود را در تابستان مهیا مى

کند. اى کاهل تا به چند خواهى خوابید؟ و از خواب خود کى خواهى برخاست؟ اندکى خفت و اندکى مى
پس فقر مثل راهزن بر تو خواهد آمد و نیازمندى بر تو -خواب و اندکى بر هم نهادن دستها به جهت خواب 

).6:6-11مانند مرد مسلح (امثال
مال افراد تنبل است. باید همین امروز اقدام کرد. درست مثل مورچه که خوراك کار امروز را به فردا فکندن، 

کند. وقتى سرماى سیاه زمستان از راه برسد، انبارهاى او پر از غذاست. زمستان خود را از تابستان تهیه و انبار مى
گوید:امثال باز مى

سازد. کسى که در تابستان جمع غنى مىگردد. اما دست چابک کند، فقیر مىکسى که بدست سست کار مى
).4:10-5خوابد پسر شرم آورنده است. (امثالکند پسر عاقل است، اما کسى که در موسم حصاد مى

ادبیات حکمتى عهدعتیق حاوى اشارات متعددى به تن پرورى است. بیایید تنها نگاهى گذرا به چند عبارت 
مرد کاهل دست ). «9:18(امثال» کند، برادر هالك کننده استود اهمال مىاو نیز که در کار خ«از آنها بیندازیم: 

شهوت مرد کاهل او را ). «24:19(امثال » کند و آن را هم به دهان خود برنمى آوردخود را در بغلش پنهان مى
رون است و در گوید: شیر بیمرد کاهل مى). «25:21(امثال» نمایدکشد، زیرا که دستهایش از کار کردن ابا مىمى

شود و از سستى دستها، خانه آب پس از کاهلى سقف خراب مى). «13:22(امثال» شومها کشته مىکوچه
).18:10(جامعه» دهدمى

توان همین نظر منفى را در مورد تن شوند. در عهدجدید نیز مىچنین دیدگاههایى به عهدعتیق محدود نمى
قنطارها، ارباب با غالمى که هیچ سودى نیاورده است به تندى سخن پرورى و کاهلى مشاهده کرد. در مثل

ام جمع دروم و از مکانى که نپاشیدهام مىاى که از جایى که نکاشتهاى غالم شریر بیکاره، دانسته«گوید: مى
).26:25(متى» کنممى

ه دوم پولس رسول به شاید شدیدترین اعالم جرمى را که نسبت به کاهلى شده است بتوانیم در رسال
بودیم این را به شما امر فرمودیم که اگر کسى خواهد کار تسالونیکیان بیابیم: زیرا هنگامى که نزد شما هم مى

کنند، بلکه کنند، که کارى نمىنکند، خوراك هم نخورد. زیرا شنیدیم که بعضى در میان شما بى نظم رفتار مى
.)10:3-11تسالونیکیانفضول هستند (دوم
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حکم پولس رسول این است که هر که کار نکند، خوراك هم نخورد. پولس کسانى را که از کار کردن 
خواند. کنند، فضول مىخوددارى مى

روند. چرا رود و هم کسانى که از زیر کار در مىکنند بکار مىاین اصطالح هم براى افرادى که تمارض مى
کنند، باز فعالیت دارند. فعالیت ایشان دخالت کردن در کارهاى دیگران مىکه افرادى که از کار کردن خود دارى 

ورى نیست. کنند که در آن هیچ بهرهو شایعه پراکنى و غیبت است. یعنى کارى مى

معتاد به کار 
رود. در کاربرد عام و مصطلح، اصطالح معتاد به کار در فرهنگ ما به دو شیوه کامال متفاوت از هم بکار مى

اش کشد و در برنامه کارىکند و بندرت دست از کار مىگردد که سخت کار مىاین واژه به کسى اطالق مى
دهد. جتماعى، اختصاص مىزمان بسیار اندکى را براى استراحت و تفریح و شرکت در مناسبات ا

کنند. با ولى این واژه کار برد دیگرى هم دارد. یعنى روانشناسان به مفهومى فنى از این اصطالح استفاده مى
دهد. یک چنین شود که هیچ کار واقعى انجام نمىاى گفته مىاین تعبیر، معتاد به کار به فرد فضول و بیکاره

رسد چرا که دایماً مشغول ابداع شبه کارى است که اصالً کار نیست.بنظر مىشخص معتاد بکارى خیلى پر کار 
رسید از سطح قابل توجهى از انضباط در زمینه تحصیلى آید که درکالجمان کسى بود که بنظر مىیادم مى

و سخت آمد که هر وقت ما خارج از کالسیم، او پشت نیمکتش نشستهبرخوردار است. از ظاهر امر چنین بر مى
هاى شبانه ها و لودگىشد و نه در شوخىاش در باشگاه دانشجویان پیدا مىمشغول مطالعه است نه سر و کله

کرد. در هیچ جا نقشى نداشت. خوابگاه شرکت مى
داد و گاهى حتى از بعضى درسها رسید، او خیلى بد امتحان مىبا این حال هر وقت موقع امتحانات فرا مى

گردد. آورد. من در شگفت بودم که یک چنین تالش جدى چرا منجر به نتیجه مطلوب نمىى هم نمىنمره قبول
غافلگیر کنم. او پشت نیمکتش نشسته بود و » مطالعه کردن«تا اینکه یکروز عصر توانستم دوستم را در حال 

ه بود. چشمانش مات سرش را میان دو دستش گرفته و با جدیت به کتابى که پیش رویش گشوده بود، خیره شد
و بى حالت شده بود. چندین دقیقه به او که بى هدف و بى اعتنا به کتابش خیره شده بود، نگریستیم. او اصالً در 
این فاصله کتاب را ورق نزد. او پشت میز نشسته و چشمانش را به کتاب دوخته بود ولى بوضوح معلوم بود که 

غول تماشاى فردى هستم که با چشمان باز خوابیده است.فکرش جاى دیگرى است. به فکرم رسید که مش
فرد معتاد به کار روان رنجور دوست دارد که نشان دهد سخت در حال کار کردن است. در اکثر موارد او 

گردد. چراغش شبها تا دیر شود و آخرین نفرى است که از آن خارج مىاولین کسى است که وارد اداره مى
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کند. غالباً در محل کارش نیرویى رود با خودش کیفى سنگین حمل مىماند. هر جا که مىوقت روشن مى
مخرب است. دوست دارد از اشتباهات همکارانش انتقاد کند. با سرزنش کردن دیگران و انداختن تقصیر به 

، اما بارزترین خصیصه او این رسدپوشاند. همیشه گرفتار و پرمشغله بنظر مىگردن آنها، اشکاالت خودش را مى
زند. همیشه یا مشغول انجام هیچ کارى است و یا مشغول است که هرگز دست به تولید و خلق چیزى نمى

خرده کارهاى سطحى. کار او اینست که جاى یک کارگر زحمتکش را بگیرد. 
هاى زیادى از افراد ه کار خصیصهدر اینجا باید خیلى مراقب باشیم. افراد عاطل و باطل و به اصطالح معتاد ب

رود، آید و دیر هم مىدهند. صرف اینکه کارمندى زود به سر کار مىور را از خود بروز مىکوشا و فعال و بهره
شود که او را شخصى فعال و بارور بدانیم. دلیل نمى

گیرد. و نه مسئولیتى به عهده مىکند کند، جز اینکه بدل نه چیزى تولید مىبدل از هر لحاظ از اصل تقلید مى
ورى و وقت کشى. انتقادش از رسد، ولى دو مشخصه عمده دارد. عدم بهرهکارگر قالبى خیلى پرمشعله بنظر مى

دیگران، تالشى است براى پنهان کردن ناتوانى خودش. این نوع فرد معتاد به کار، شخص تنبلى است که تغییر 
دهد. او زند، ولى در واقع خودش را فریب مىلب دیگران را گول مىقیافه داده. شخص معتاد به کار اغ

ورى ندارد، رود و هیچ بهرهتواند خدا را گول بزند، چرا که خدا اصالً از دیدن کسى که از زیر کار در مىنمى
گردد.خشنود نمى

برسد. جامعه شناسان و آیند که فرد بایستى همیشه مشغول بنظربسیارى از مسیحیان با این عقیده بار مى
اند، اما همه اتفاق نظر کلى تاریخ نگاران سالیان دراز پیرامون منشأ به اصطالح اخالق کارى پروتستان بحث کرده

ها کار را اند. برخالف آنکه بعضىدارند که پروتستانهاى اروپاى شمالى و آمریکا غالباً دیدگاهى واال از کار داشته
ایم که به کار بدیده هدفى بزرگ در زندگى نگاه کنیم. مشکل این یادى از ما یاد گرفتهدانند، تعداد زلعنت مى

خواهند ور وجود دارند. آنان نمىاست که، در جایى که چنین دیدگاهى حاکم است، هنوز افراد تنبل و بى بهره
خاص بارى سنگین پوشانند. این اشکه کسى متوجه مسیر حرکتشان شود، به همین خاطر رد پاى خویش را مى

هاى ورى هستند، بلکه مدام درگیر نقشهگذارند، چرا که نه تنها فاقد بهرهبر دوش خودشان (و دیگران) مى
باشند. فریب کارانه مى

خواب شیرین کارگر 
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ار ما باید در اطاعت از فرمان الهى، کار کنیم. کار کردن و تنبلى ننمودن موضوعى اخالقى است. اینکه کجا ک
کند. شخص گردد. فرد شرافتمند کسى است که کار مىکنیم به مسئله دور اندیشى و آینده نگرى باز مىمى

کند. حکیم کسى است که در کار خویش با انگیزه و مطابق با حد توانایى خویش کار مى
ما اگر براى شناخت هر هاى ما متناسب باشد، همیشه ممکن نیست. امسلماً، یافتن شغلى که کامال با توانایى

چه بیشتر خودمان و یافتن شغلى که تا حد امکان مناسب باشد، تالش کنیم، از خطا و سرخوردگى تا اندازه 
کنیم شغلمان متناسب با روحیات و ایم. با این حال، حتى در مواردى که احساس مىزیادى جلوگیرى کرده

ید خوب کار کنیم. خدا از اینکه ما را در حالى ببیند که در امان نیست، باز فرمان الهى این است که باتوانایى
شود، ولى او در صورتى که ما شغلهاى مناسب با استعدادها و نیازهایمان مشغول به کار کردن هستیم خشنود مى

گردد. تحت هر شرایطى خودمان را وقف کار نمائیم خشنود مى
). شاید کار تولیدى خسته کننده باشد ولى 12:5(جامعهگوید که خواب کارگر شیرین است مقدس مىکتاب

بخشد که اضطراب و سرخوردگى آن را آورد و به کارگر خوابى مىبا خود حس رضایت خاطر به همراه مى
سازند. پریشان نمى

دچار هایمان بدانغالباً خواب آشفته ناشى از تقصیر است که ما بخاطر شانه خالى کردن از زیر بار مسئولیت
ایم. من زنى را شویم. میزان آشفتگى خواب ما متناسب است با میزان کارى که انجام نشده رهایش کردهمى
شد و تحت مراقبت یک روانپزشک قرار داشت. عاقبت هاى افسردگى شدید مبتال مىشناختم که به دورهمى

اى دارد که در سبد لباسهاى همعلوم شد حمالت افسردگى وى رابطه مستقیم با میزان لباسهاى اتو نشد
خریدند. اش لباسهایى که بشور و بپوش بودند نمىرختشویخانه وجود دارد. او از اتو زدن متنفر بود، و خانواده

یافت تا اینکه در شد و افزایش مىشد، اضطراب او نیز شروع مىبه مجردى که لباسها در سبد البسه تلنبار مى
انجامید. نقطه اوج خود به افسردگى مى

من هم تا حدودى اینطور هستم، البته با این تفاوت که تحت مراقبت روانپزشک قرار ندارم. من در قبال 
کنم. من از جواب نامه نوشتن منزجرم. گذارم احساس اضطراب مىکنم و بى پاسخ مىهایى که دریافت مىنامه

اى از تنبلى در زندگى من است گردد. این نکتهبتر مىشود، حال من هم خراها بیشتر مىهر چه تعداد این نامه
گردد. که منجر به افسردگى مى

من یک استاد اقتصاد داشتم که در یکى از نیم ترمهاى تحصیلى روى میز کارش ایستاد و با صداى بلند قانون 
به مسئله جلب نمود. شاید شیوه بدین ترتیب او توجه ما را ». باید کار کرد!«اش را فریاد زد: اقتصاد مورد عالقه
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موعظه کردن او نادرست بوده، ولى با یک جمله روح قانون خدا را بیان نمود. کار کردن وظیفه ماست، وظیفه 
اى داریم که باید به انجام برسانیم. الهى ما. هر یک از ما وظیفه

از شنیدن این کلمات از دهان مسیح تر و گوش نوازتر بینم هیچ کالمى شیرینکنم، مىمن وقتى که فکر مى
من آرزو دارم که روزى این کلمات را بشنوم. من مطمئنم که همه ما ». آفرین اى غالم نیک متدین«نیست: 

خواهان شنیدن آنها هستیم. ولى اگر قرار است که چنین احسانى از مسیح دریافت کنیم، باید االن کوشا و در 
سازیم.خواند امین باشیم. بدین ترتیب او را خشنود مىما را فرا مىانجام کارهایى که او براى انجامش 
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فصل سیزدهم 

گناه فریب کارى 
پولس رسول نیز ضمن اعالم محکومیت نسل بشر » جمیع آدمیان دروغ گویند«گوید: مى11:116مزمور 

).4:3(رومیان» خدا راستگو باشد و هر انسان دروغگو«فرماید: کند. او مىگیرى را بیان مىهمین نتیجه
روابطمان از موازین راستى فریب کارى معضلى جدى است که گریبان گیر ماست. ما در سخنان، اعمال و 

گردد. گوئیم. این مشکل به آغاز تاریخ بشرى باز مىنمائیم. به یکدیگر، به خدا و به خودمان دروغ مىتجاوز مى
نخواهید «اولین دروغى که ثبت شده دروغى است که مار باغ عدن به زبان آورد. وقتى که ابلیس به حوا گفت: 

کند: یعت شیطان است. عیسى شیطان را چنین توصیف مىگفت. دروغ گویى طب، دروغ مى»مرد
خواهید بعمل آرید. او از اول قاتل بود و در باشید و خواهشهاى پدر خود را مىشما از پدر خود ابلیس مى

گوید، از ذات خود باشد، از آن جهت که در او راستى نیست. هر گاه به دروغ سخن مىراستى ثابت نمى
).44:8روغگو و پدر دروغگویان است. (یوحناگوید، زیرا دمى

منازعه میان خدا و شیطان بر سر موضوع حقیقت متمرکز شده است. خدا سرچشمه هر راستى است و 
شیطان پدر دروغگویان است. موضوع اصلى میان مسیح و ضد مسیح هم مسئله راستى است. پیشوند 

دهد. نیز مى» بجاى«و » بر علیه«ضد مسیح) معنى anti christدر کلمه آنتى کرایست (» antiآنتى«
شود. نقش اصلى او اینست که جاى مسیح را بگیرد. او خود را بعنوان ضد مسیح بر علیه مسیح وارد جنگ مى

کند جاى اصل را بگیرد. ضد سازد. او قالبى و جنس بدل است که تالش مىجایگزینى براى مسیح ظاهر مى
کند که نیست.ر یک کالم، او دروغگوست. او وانمود به چیزى مىمسیح یعنى مسیح دروغین. د

ضد مسیح یک ریاکار تمام عیار است. او مشغول فریب کارى بزرگ است. آیات و عجایب دروغین از خود 
گر شود، قالبى است. هدف او تضعیف حقیقت و مانع از جلوهدهد. هر چه دارد و یا به او مربوط مىبروز مى

آورد، ضد دهد و خود را بصورت فرشته نور در مىى است. همانگونه که شیطان تغییر چهره مىشدن راست
کوشد تا خود را بجاى مسیح جا بزند. مسیح هم مى

نفوذ قدرت ضد مسیح بستگى به این موضوع دارد که دیدگاهمان نسبت به حقیقت و راستى چقدر 
برند. به یاد سازد که از دروغ و فریب لذت مىکسانى بر پا مىخودخواهانه است. او ملکوت خویش را در میان 

از این جهت من متولد شدم و به جهت این در جهان «آوریم که عیسى دقیقاً نقطه مقابل این را اظهار داشت: مى
).37:18(یوحنا» شنودآمدم تا به راستى شهادت دهم و هر که از راستى است سخن مرا مى
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عنى شنیدن سخن مسیح. مسیح عین تجسم راستى است. جنگ میان نور و تاریکى و میان از راستى بودن ی
مسیح و ضد مسیح، نبرد میان راستى و دروغ است. همچنان که در فصل قبل نگاهى کوتاه به عبارات 

م دهیم. مقدس در رابطه با تن پرورى انداختیم، اجازه بدهید همین کار را هم در ارتباط با دروغ گویى انجاکتاب
آوریم:مقدس مىایى مختصر از آیات کتابدر ذیل نمونه

شش چیز است که خداوند از آنها نفرت دارد، بلکه هفت چیز که نزد جان وى مکروه است: چشمان متکبر 
). لبهاى دروغگو نزد خداوند مکروه است، اما عامالن راستى پسندیده او 16:6- 17و زبان دروغگو...(امثال

). 5:13). مرد عادل از دروغ گفتن نفرت دارد، اما شریر رسوا و خجل خواهد شد (امثال22:12امثال هستند (
). جمیع دروغگویان نصیب ایشان در دریاچه افروخته شده به آتش و 22:19فقیر از دروغگو بهتر است (امثال

).8:21کبریت خواهد بود، این است موت ثانى (مکاشفه

ن دروغ گفتن به دیگرا
کند. گوئیم. چندین عامل ما را به دروغ گویى تحریض مىما معموالً هنگام دروغ گفتن، به دیگران دروغ مى

توجه داشته باشید که دروغ گفتن رابطه تنگاتنگى با گناهان دیگر یعنى غرور و تنبلى دارد. ما به مردم دروغ 
ه وارد کند. وقتى غرور ما نتواند بر مال شدن ترسیم حقیقت به احترام و آبروى ما خدشگوئیم چون مىمى

کنیم در پشت دروغ گویى پنهان شویم. ما براى فرار از مجازات حقیقت پیرامون خودمان را تحمل کند، سعى مى
گوئیم تا خطاى خویش را بپوشانیم. گوئیم؛ دروغ مىدروغ مى

شکال بسیار شایع دروغ گویى، تقلب کردن گوئیم. یکى از اهمچنین براى مخفى کردن تنبلى خود دروغ مى
کنیم. اگر ما با تالش زیاد براى آزمونى آمادگى کسب است. ما براى پنهان کردن کمبود آمادگى خویش تقلب مى

آوریم، اگر حاصل زحمات اى که بدست مىشویم و نمرهنکرده باشیم بجاى آمادگى صحیح به تقلب متوسل مى
انگیز است که ما در آزمونهاى رقابتى تقلب کنیم. در روع است. این زمانى غماى نامشخودمان نباشد، نمره

کنیم. اینصورت تقلب ما نوعى دزدى است، چرا که ما با تقلب و فریب کارى خویش به دیگران اجحاف مى
ى وى کند، در واقع از دیگر گلف بازانى که قربانى فریب کارگلف بازى که در مسابقات تورنمنت تقلب مى

دهیم و به حقوق دیگران کند. بدین ترتیب با تقلب کردن، حقیقت را مورد حمله قرار مىاند، دزدى مىشده
نمائیم.تجاوز مى

ام. من دوستى داشتم که در اى که در کالج بوقوع پیوست و من درگیر آن بودم، شرمندهبنده از بیان واقعه
فراگیرى زبان یونانى مشکل بزرگى داشت. پیش از هر آزمون ما با یکدیگر دیدارى داشتیم و من با جدیت تمام 
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کشید تا اینکه موعد تى خود را به پیش مىدادم تا براى آزمون آماده شود. او با سخبه او درس خصوصى مى
تنها گذاشت. ولى » وجدانمان«امتحان نهایى فرا رسید. در حین آزمون نهایى، استاد اتاق را ترك کرد و ما را با 

ما به شیوه شرافتمندانه عمل نکردیم. 
شد. اش بیشتر مىانىرفت، پریشدوستم کنار من نشسته بود هر چه بیشتر در بحر سؤاالت امتحانى فرو مى

رفته رفته شروع کرد به گردن کشیدن و نگاه کردن به ورقه امتحانى من. من هم به او کمک کردم و کاغذ 
هاى روى آن را ببیند. بدین ترتیب صراحتاً در تقلب، شریک امتحانى را بسمت او هل دادم تا بهتر بتواند نوشته

جرم او شدم.
در دفتر استاد نصب کردند، جاى دو نمره بطور مشخص در میان آنها خالى بود. زمانى که نمرات را بر روى 
هنگامى ». به استاد مراجعه کنید«خورد و جلوى ستاره نوشته بود: اى بچشم مىدر مقابل نام من و دوستم ستاره

کوبید. زدم، دلم داشت بشدت در سینه مىکه درب دفتر استاد را مى
فترش پذیرفت. در کمال تحیر دیدم که او براى پرسش و پاسخها جدولى درست کرده و استاد مرا به درون د

داد که در میان این پاسخ هر دانشجو را در مقابل پرسشى در داخل جدول قرار داده است. این جدول نشان مى
کار بود. استاد با اند. شواهد، غیر قابل انهمه سؤال، تنها و تنها دو نفر به یک پرسش واحد پاسخ اشتباه داده

آیا جوابهایى «پرسید: » بفرمائید«گفتم: » من فقط یک سؤال از تو دارم«انگیز به من خیره شد و گفت: نگاهى غم
شروع کردم به اعتراف به مشارکت در این » بله، اما«جواب دادم: » اى مال خودت است؟ات نوشتهکه روى ورقه

خواهم بدانم اینست که آیا خواهم چیزى بشنوم. آنچه مىمن نمى«رسوایى او به میان حرفهایم پرید و گفت: 
و او بى درنگ مرا مرخص کرد. » بله«باز جواب دادم: » جوابها را خودت نوشتى؟
فهم که چرا استاد مرا تنبیه نکرد ولى هنوز که هنوز است از او سپاسگزارم. لطف و به دالیل متعدد نمى

رحمت او
یعنى مردودى گرفت. این نتایج از F. وضع دوستم اینگونه نبود. او در دوره پایانى نمره شامل حال من گردید

شدند.لحاظ آکادمیک براى او یک فاجعه محسوب مى
ما هر دو تقلب کرده بودیم. انگیزه من براى کمک به او صرفاً دلسوزى در مورد وحشت او در مورد امتحان 

اش بودم. بنابراین به همان اندازه که شد، چرا که من معلم خصوصىغرور من مىدانم که قبولى او باعث بود. مى
بخاطر او در تقلب کمکش کردم، بخاطر خودم نیز بود که دست به این عمل زدم. به هر حال ما فریبکارانى بیش 

نبودیم. من از آن روز تصمیم گرفتم که دیگر هرگز به هیچ روشى در امتحان تقلب نکنم. 
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هاى تقلب کردن نیز حساس شدم. بعدها مسئولیت گروهى از جوانان یک کلیسا به عهده چنین به وسوسههم
خیلى خوب، «من گذارده شد. من در کالسم حدود سى نوجوان داشتم. در فرصتى که پیش آمد به آنها گفتم: 

»اید؟ردهبیائید از ابتدا کار روراست باشیم. چند نفر از شما تا بحال در آزمونها تقلب ک
دانم تعجب من از این بود که همه تقلب کرده جواب آنها موجب شگفتى من شد. همه دستها باال رفت. نمى

کردند. آنوقت با هم وارد بحثى طوالنى درباره علت تقلب کردن آنها بودند یا از اینکه همه بدان اعتراف مى
آورند که حتماً پدر و مادرم خیلى بر من فشار مى«دادند از این قبیل بود:ها مىشدیم. پاسخهایى که بچه

خواهم احمق بنظر من نمى». «کنند و این تنها راه رقابت من با آنهاستهمه تقلب مى«، »هاى خوب بگیرم،...نمره
».آزمونها منصفانه نیستند». «برسم

ر دهیم. در طول یک نیم در این مورد به بحث نشستیم و گروهى تصمیم گرفتیم که عادات خویش را تغیی
بعضى از آنها بالفاصله دست از تقلب کردن » اید؟آیا این هفته تقلب کرده«پرسیدم: ترم هر هفته از آنها مى

برداشتند. برخى دیگر هنوز عمیقاً درگیر آن بودند. حاصل کار دوستى و یکدلى بود که در میان آنها بوجود آمد 
درستکارى تشویق کردند. ها یکدیگر را به و بدین وسیله بچه

شود. بعضى از دروغها ناشى از میل به گوئیم به غرور و تنبلى مربوط نمىالبته هر دروغى که به مردم مى
کنند که در شرایط عادى از ایشان بدست آوردن سود نامشروع است. براى مثال، فروشندگان ظاهراً فراموش مى

توان آن را در یک مبادله تجارى دانستن حقیقت، حق خریدار است و نمىرود که راست بگویند. مثالً انتظار مى
در پس سیاست هشدار به خریدار (یعنى پس از فروش هیچ مسئولیتى متوجه فروشنده نخواهد بود) پنهان کنند. 
اگر اتومبیل من اشکال فنى مخفى دارد، این وظیفه من است که هنگام فروش، آن عیب را برمال کنم. این 

هبردارى است که ما چیزى را با ظاهر فریبنده و دروغین و باطن خراب بفروشیم. دانستن حقیقت، حق کال
خریدار است. 

تنها همین اواخر در ایاالت متحده قانونى وضع شده که وام دادن و تبلیغ کردن را مستلزم بازگویى حقیقت 
دهند مخفى کنند. اکنون اگر تبلیغ ا که وام مىتوانند مبلغ ربح پولى رنموده است. وام دهندگان دیگر نمى

رود. دروغ گفتن در وام دادن، تبلیغ کردن کنندگان در مورد محصوالتشان ادعاهاى دروغین کنند، آبرویشان مى
یا فروختن، دست کمى از دزدى ندارد. 

دروغ گفتن درباره دیگران 
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اره دیگران  یک چیز دیگر. این کار یعنى افترا زدن. دروغ گفتن به دیگران یک چیز است و دروغ گفتن درب
گردد. خود ابلیس استاد افترا زدن است و شاگردانش دروغ گفتن درباره دیگران، موجب رنجش شدید آنان مى

کند. اینکه حسن شهرت کسى را از او بدزدند شاید ضررش بیشتر را تشویق به غیبت بدگویى و تهمت زدن مى
اموالش را به سرقت ببرند. باشد از اینکه تمام

افترا زدن به دیگران و دروغ گویى در موردشان آنقدر از نظر خدا حایز اهمیت است که در ده فرمان خود آن 
).16:20(خروج» بر همسایه خود شهادت دروغ مده«را منع نموده است: 

یک نفر است. مسئولیت بنى اسرائیل این قدغن خیلى فراتر از شهادت دروغ ندادن در محکمه قضایى بر ضد 
این بود که موقعیت را بطور کامل بیان کنند و چیزى جز حقیقت نگویند. اگر شهادت دروغ یک شاهد در 

گردید، مجازاتهاى سنگینى در انتظار شاهد دروغین بود، از جمله مجازات مرگ.دادگاه محرز مى
توانند عدالت را در حوزه مسئولیت خویش اشته باشند، نمىمادامى که دادگاهها از صداقت شهود اطمینان ند

شود. برقرار نمایند. اما همین دروغهاى آزار دهنده، در طول روز در قالب تهمت و افترا به زبان آورده مى
بیندازیم. به کسى افترا زدن یعنى در » افترا زدن«بگذارید بطور مختصر نگاهى به مفهوم و بار معنایى فعل 

شود. افترا زدن مستلزم بستن تهمتى ناروا است. همه روغ گفتن، دروغى که منجر به آزردگى وى مىموردش د
ایم. افترا زدن چیزى است که رنج گناه مرتکب نشده را ما نیش زهر آگین افتراى دیگران را در دلمان حس کرده

چکس از تحمل تهمت ناروا خوشش کند. هیکند و او را بخاطر کار ناکرده تنبیه مىبر وجود انسان تحمیل مى
آید. نمى

اش بارها مورد افترا و تهمت قرار گرفت. او عیسى خود یکى از قربانیان افترا بود که در طول خدمت علنى
هاى لفظى واقع شد. حتى هنگامى که بر صلیب بود، مورد منازعه حتى در لحظات پر درد مرگ نیز مورد توهین

و یکى از آن دو خطاکار مصلوب  بر وى «ر طرفینش به صلیب کشیده شده بودند. دو دزدى قرار گرفت که د
).39:23(لوقا» کفر گفت که اگر تو مسیح هستى، خود را و ما را برهان

و تردیدى وجود نداشت. در اینجا این تهمت که با لحنى » اگر«عیسى حقیقتاً مسیح بود. در این مورد هیچ 
آمیز بود. تمسخر دزد اول تالشى بود براى افترا زدن به عیسى. پاسخ دزد دوم تى طعنهتمسخرآمیز بیان شد، حقیق

شایان توجه است. 
ترسى، چونکه تو نیز زیر همین اما آن دیگرى جواب داده او را نهیب کرد و گفت: مگر تو از خدا نمى

ین شخص هیچ کار بیجا نکرده است. ایم، لیکن احکمى؟ و اما ما به انصاف چونکه جزاى اعمال خود را یافته
)40:23- 41(لوقا
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شود منصفانه است و سزاوار آن بوده. او بخاطر جنایاتش کند که مجازاتى که متحمل مىدزد دوم اقرار مى
مجرم شناخته شده و االن به صلیب کشیده شده بود. آن دزد دیگر هم مجرم بود و اکنون عدالت در موردشان به 

کرده بودند. او قربانى تهمت ناروا و کاذب گناه محکوم به مرگ موقع اجرا گذاشته شده بود. اما عیسى را بى
از منظر الهى لحظه حیاتى نجات بود. با این حال از -لحظه محورى کل تاریخ رهایى بخش -شده بود. صلیب 

اى بود که تا آن زمان در دنیا بوقوع پیوسته بود. ترین عمل نامنصفانهترین و وحشیانهدیدگاه انسانى، بى رحمانه
آمیزترین کار در تاریخ بشر بود. عدالت رومى پسر بیگناه خدا را مستحق مرگ دانسته بود. یهود، این عمل افترا 

قوم برگزیده خدا هم که منتظر ظهور مسیحا موعود بودند، این مرد بیگناه را به رومیان تسلیم نمودند. 
این حرف دزد، ». ه استاین شخص هیچ کار بیجا نکرد«دزد دوم رك و پوست کنده حق مطلب را ادا کرد: 

کنید، اثرى این مرد را...امتحان کردم و از آنچه بر او ادعا مى«بازتاب سخن پنطیوس پیالطس، والى رومى بود: 
) اما پیالطس علیرغم اینکه حق را به عیسى داد، در برابر ولوله و جنجال مردم کوتاه آمد و 14:23(لوقا» نیافتم

تراآمیز، مصلوب کنند. پیالطس که از طرف دولت روم بر مسند عدالت تکیه گذاشت عیسى را بخاطر اتهامات اف
زده بود، بخاطر فرو نشاندن خشم ازدحام کنندگان، به روى عدالت تف انداخت. 

دزد دوم با اینکه فاسد و گناهکار بود، از آخرین نفسهایش براى دفاع از حقیقت استفاده کرد. او در حالى 
اى خداوند، مرا به یاد آور هنگامى «کرد: داد و بالبهایش از عیسى طلب رحمت مىادت مىمرد که بر عدالت شه

).42:23(لوقا» که به ملکوت خود آیى
عیسى بوضوح دریافت که حقانیت و اصالتش از طرف این مرد مورد دفاع قرار گرفته. به همین خاطر بى 

» گویم، امروز با من در فردوس خواهى بودآینه به تو مىهر «آمیز خویش به او پاسخ گفت: درنگ با وعده فیض
).43:23(لوقا

به گمان من او هنوز هم با عیسى در فردوس است ولى شیطان آنجا نیست. در ملکوت مسیح هیچ جایى 
براى افترا نیست. افترا زدن به یک نفر یعنى خدشه دار کردن آبرو و حیثیت او. حیثیت و خوشنامى عوامل 

در زندگى ما هستند. زندگى بدون تالش براى هرگونه بدنام کردن نیز به اندازه کافى مشکل است.مهمى 

دروغگویى با نیتى خیرخواهانه 
یعقوب کسى بود که با دزدیدن حق نخست زادگى برادرش عیسو، در جاى او قرار گرفت. این دزدى با یک 

اش را از دست داد، یعقوب با گذاشتن پوست فریب انجام گرفت. زمانى که اسحاق به سن پیرى رسید و بینایى
سو درآورد و اسحاق را فریفت و حیوانى بر تن خویش، تغییر ظاهر داد و خود را بصورت برادر پشمالویش عی
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برکت پاتریارخى را نصیب خود نمود. او همه این کارها را به کمک و راهنمایى ربکا (رفقه در ترجمه قدیم 
م) همسر اسحاق انجام داد. ربکا مادر دروغ بود:-مقدس کتاب

بشتاب و دو بزغاله خوب از کنم. بسوى گله پس اى پسر من االن سخن مرا بشنو، در آنچه من به تو امر مى
دارد بسازم. و آن را نزد پدرت ببر تا بزها نزد من بیاور تا از آنها غذایى براى پدرت بطورى که دوست مى

).8:27- 10بخورد و تو را قبل از وفاتش برکت دهد (پیدایش
دا اینگونه مقدر کرده بود ها چنین استدالل کنند که ربکا صرفاً اراده خدا را انجام داده است. خشاید بعضى

که برادر بزرگتر برادر کوچکتر را خدمت نماید. یعقوب فرزند وعده بود. ربکا تنها انجام اراده از پیش تعیین 
شده خداى قادر مطلق را تضمین نمود.

یهودا اش را از طریق با این همه، خدا براى تحقق اراده مقدس خود نیازى به گناهان آدمى ندارد. او اراده
انجام داد ولى هرگز او را از جنایتش تبرئه ننمود. او بر گناه مسلط است ولى خالق گناه نیست. در مورد یوسف 
و برادرانش نیز آنها قصد بدى کردند ولى خدا آن را به خیریت بدل نمود. بنابراین، ربکا هنوز بخاطر گناهى که 

ن تلخى پایان ناپذیرى میان عیسو و یعقوب شد که به مرتکب شده، مسئول است. گناه او باعث برانگیخته شد
در ردیف قهرمانان 11اعقابشان نیز منتقل گشت. اما دروغ راحاب فاحشه چطور؟ نام راحاب در عبرانیان باب 

ایمان آورده شده.
به ایمان، راحاب فاحشه با عاصیان هالك نشد، زیرا که جاسوسان را به سالمتى پذیرفته بود 

خوانیم:چنین مى2). در مورد خدعه راحاب در یوشع باب 31:11ان(عبرانی
بلى آن مردان نزد من آمدند، اما ندانستم از کجا «و زن، آن دو مرد را گرفته ایشان را پنهان کرد و گفت: 

به دانم که ایشان کجا رفتند؛بودند و نزدیک به وقت بستن دروازه آن مردان در تاریکى بیرون رفتند و نمى
). 4:2-5(یوشع » زودى ایشان را تعاقب نمائید که به ایشان خواهید رسید

در اینجا دروغ بى پرده راحاب ثبت شده است. پس موضوع سر این است که آیا راحاب بخاطر دروغش از 
کنند، و طرف خدا برکت یافت، یا علیرغم دروغش؟ برخى راحاب را با ربکا در یک دسته طبقه بندى مى

نمایند که او علیرغم دروغش برکت یافت. از دیدگاه مزبور، دروغ گویى همیشه مذموم و خطاست. تدالل مىاس
کند که شنونده استحقاق آن را گویى زمانى  ضرورت پیدا مىگوید راستاز طرف دیگر اصلى داریم که مى

داشته باشد. بدین ترتیب همه شایسته شنیدن راستى نیستند.
کردم، اقامتگاهم خانه زنى بود که پنج سال از عمرش د مثال بزنم هنگامى که من در هلند زندگى مىبگذاری

ها این بود که مردان جوان هلندى را ها در جنگ جهانى دوم گذارنده بود. سیاست آلمانىرا در زمان اشغال نازى
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ها اعزام هاى جنگى نازىپروژهکردند و آنان را به اردوگاههاى کار اجبارى یا براى احداثدستگیر مى
هاى کف اتاقش اتاقکى ایجاد کرده بود تا پسرش را در آن مخفى کند. او در این نمودند. این زن در زیر تختهمى

اتاقک کوچک یک دستگاه تهویه و مقدارى غذا انبار کرده بود. 
کردند او پسرش را در اتاقک تجو مىها داشتند دهکده را براى یافتن مردان جوان جسیک روز وقتى که نازى

زیرین پنهان نمود. سربازان مسلح بدون اینکه در بزنند، به درون خانه ریختند. آنان به اتاق خواب یورش بردند 
و یکراست سر کمد لباسها رفتند تا شاید اثرى از وجود لباس مردانه در آن بیابند. رختخوابها را امتحان کردند 

اى ایستادند که پسر آنجا مخفى خیر. عاقبت به اتاق نشیمن باز گشتند و درست روى نقطهکه آیا گرم هستند یا
»اى؟آیا تو پسرى را در این خانه مخفى کرده«شده بود. سربازى به زن گفت: 

من » ام؟بله، یکى را همین زیر پایتان پنهان کرده«گفت: بایستى مىمسئولیت اخالقى او چه بود؟ آیا او مى
ها استحقاق شنیدن حقیقت را نداشتند. او جواب کنم او براى دروغگویى، حقى اخالقى داشت. نازىر مىفک

آنوقت شروع کردند به کوبیدن پاها روى کف اتاق و در عین حال به چهره ». نه هیچ پسرى اینجا نیست«داد: 
آید یا ترس و اضطراب در او بوجود مىمادر خیره شدند تا واکنش او را زیر نظر بگیرند و ببینند که آیا اثرى از

خیر. او هیچ احساس ترسى از خود بروز نداد، در حالیکه درونش پر از آشوب و هراس بود. 
باالخره سربازان خانه را ترك گفتند. مادر، سراسیمه به طرف مخفى گاه پرید پسرش صحیح و سالم بود. 

فریب مادر، پسر را از خطر نجات داد. 
مکلف نیستیم به دزدان، محل پنهان کردن اشیاء قیمتى خود را بگوئیم. سربازان موظف نیستند موقعیت ما 

همقطاران خویش را به دشمن بگویند. باید به کسانى راست گفت که سزاوار شنیدن راستى هستند. وقتى به 
شود. گوئیم، خدا خشنود نمىکسانى که شایسته راستى نیستند، راست مى

گفتن به خود دروغ
ترین وظایف ما این است که به خودمان در مورد خودمان راست بگوئیم. در ظاهر امر، مشکل یکى از بغرنج

رسد. چه کسى از ما بهتر در مورد خودمان خبر دارد؟بودن این کار، باور نکردنى بنظر مى
در مورد خودمان داشته باشد. با این حال، آن شخصیتى که در وجود ماست مایل است که نظرى خوب

مان آن هم با حقیقت بى پرده، بسیار دردناك است، معموالً هیچ چیز مواجه شدن با زوایاى تاریک شخصیت
تواند ما را به پذیرش واقعیت شخصى متقاعد کند. در حقیقت ما کمتر از یک قدرت مافوق طبیعى الهى نمى

نماید. و یقت را در مورد خودمان یکدفعه به ما مکشوف نمىالقدس تمام حقخیلى خوش شانس هستیم که روح
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اى پیرامون خویشتن بود؟ تنها یک نگاه به قدوسیت خدا اشعیا را گرنه چه کسى را یاراى تحمل چنین مکاشفه
واداشت تا خود را نفرین کند. ایوب و حبقوق وقتى خدا حجاب را از جلوى چشمانشان کنار زد و خودشان را 

ان داد، نزدیک بود قالب تهى کنند. به آنها نش
کنیم. در جایى که گوئیم. ما به اعمال خودمان، با بهترین نگرش ممکن، نگاه مىما به خودمان دروغ مى

ایم تا بى درنگ و شتابزده در مورد دیگران داورى کنیم، اگر خودمان جاى آنها قرار بگیریم، بالفاصله دست آماده
ه ما در هنر دلیل تراشى و توجیه استادیم.زنیم. همبه توجیه مى

آورید. هنگامى که او با بتشبع مرتکب گناه شد، تمام حتماً داود، مردى که موافق دل خدا بود را به خاطر مى
هوش و زیرکى خود را به کار گرفت تا بر خطاى خویشتن نقابى بیفکند. به واسطه شخصى دیگر، گناه قتل را 

خویش افزود بدین ترتیب که با استفاده از اقتدار خود، اوریا همسر بتشبع را به میدان جنگ و نیز بر گناه قبلى 
خط مقدم جبهه فرستاد. 

داود پس از اینکه بتشبع را به همسرى گرفت، با ناتان نبى رویاروى گردید. ناتان با مثلى به ظاهر بى غرض 
نزد پادشاه آمد:

در شهرى دو مرد بودند، یکى دولتمند و «فرستاد و نزد وى آمده او را گفت که و خداوند ناتان را نزد داود
دیگرى فقیر. و دولتمند را گوسفند و گاو بى نهایت بسیار بود و فقیر را جز یک ماده بره کوچک نبود که آن را 

نوشید و مىخورد و از کاسه وى شد. از خوراك وى مىخریده و پرورش داده، همراه وى و پسرانش بزرگ مى
خوابید و برایش مثل دختر بود. در آغوشش مى

و مسافرى نزد آن مرد دولتمند آمد و او را حیف آمد که از گوسفندان و گاوان خود بگیرد تا به جهت 
مسافرى که نزد وى آمده بود، مهیا سازد و بره آن مرد فقیر را گرفته براى آن مرد که نزد وى آمده بود، مهیا 

)1:12- 4دوم سموئیل».(ساخت
یابد.وقتى داود داستان را از لبان نبى شنید، خشگمین شد. روایت چنین ادامه مى

به حیات خداوند قسم کسى که اینکار را کرده «آنگاه خشم داود بر آن شخص افروخته شده به ناتان گفت: 
». وده، بره را چهار چندان باید رد کنداست مستوجب قتل است. و چونکه اینکار را کرده است و هیچ ترحم ننم

)5:12- 6(دوم سموئیل
آنگاه ناتان جان خویش را به خطر انداخت، و شمشیر را عمیقاً در روح داود فرو کرد. وى بر سر پادشاه 

».آن مرد تو هستى!«چنین فریاد زد: 
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شکهاى او خیس آب شده و با اش به همان شدت جنایتش بود. بالش از اداود خرد و متالشى شد. توبه
توانست را به رشته تحریر درآورد. ولى داود مستقیماً نمى51دار شده کلمات جاودانى مزمور ضمیرى جریحه

اى پیش رویش گرفت و گناه او را نشانش داد، داود گناه خودش را مشاهده کند. تنها زمانى که ناتان آیینه
در لفافه داستان جنایت کسى دیگر پیچید، توانست بوضوح گناه را توانست ببیند. وقتى ناتان گناه داود را

دید، تا اینکه ناتان انگشتش را دریابد. با این حال حتى آن موقع هم این گناه را در مورد خودش صادق نمى
بطرف صورت داود گرفت. 

ک داود هستیم. تنها داود اینطور نبود. هر کدام از ما به نوبه خود، در میل به خود فریبى، ی

دروغ گفتن به خدا 
گوئیم، گناهمان بى اندازه شدید گوئیم. اما وقتى که به خدا دروغ مىما به دیگران و به خودمان دروغ مى

توانیم خدا آمیز است، احمقانه نیز هست. تصور اینکه مىگردد. دروغ گفتن به خدا به همان اندازه که توهینمى
داند. هیچ کوهى آنقدر بزرگ نیست که ما بطور کامل مىرا گول بزنیم، ابلهانه است. وى تمام افکار درونى ما را 

را از نگاه تیزبین او مخفى نماید. 
ایم شرم خویش را از او طریقهاى دروغ گفتن ما به خدا متعدد است. از زمان باغ عدن تاکنون ما سعى کرده

شکنیم. اینکه براى خدا سوگند مىایمکنیم. عهدهایى را که با او بستهپنهان کنیم. به حریم راستى او تجاوز مى
یاد کنیم و بعد زیر قول خویش بزنیم، نوعى دروغ گفتن به اوست. 

باشد: اند و در کالم خدا ثبت است، داستان حنانیا و سفیره مىبارزترین نمونه از کسانى که به خدا دروغ گفته
ى از قیمت آن را به اطالع زن خود نگاه داشت اش سفیره ملکى فروخته، قدراما شخصى حنانیا نام با زوجه

اى حنانیا چرا شیطان دل تو را پر ساخته «و قدرى از آن را آورده نزد قدمهاى رسوالن نهاد. آنگاه پطرس گفت: 
القدس را فریب دهى و مقدارى از قیمت زمین را نگاه دارى. آیا چون داشتى از آن تو نبود و چون است تا روح

- 4(اعمال». اختیار تو نبود. چرا این را در دل خود نهادى. به انسان دروغ نگفتى، بلکه به خدافروخته شد، در 
1:5(

به مجردى که این سخنان از دهان پطرس بیرون آمد، حنانیا افتاده جان داد و دقایقى بعد، زنش نیز بدو ملحق 
ب کارى، خوددارى نمود. گشت. داورى خدا سریع و کوبنده بود. او از کنار آمدن با این فری

خوفى شدید تمامى کلیسا و همه آنانى را «خوانیم که نتیجه مجازات حنانیا و سفیره آن شد که: در اعمال مى
). گناه حنانیا و سفیره این نبود که از دادن تمام مبلغ دارایى خویش 11:5(اعمال» که این را شنیدند فرو گرفت
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اى جهانى نیست که در همه جاى دنیا کلیساها چنین کنند. گناه ایشان دروغ خوددارى کرده بود. این قاعده
گویى بود. آنها عهدى را که با خدا بسته بودند، شکستند. 

ترس سالمى که در سده اول میالدى کلیسا را فرو گرفته بود، مدتهاست که از بین رفته است. در کلیساى 
توانیم امیدوار باشیم که به عهدش وفا کند. حداقل بندد، نمىعهدى مىدانیم که اگر کسى با خدا امروزى ما مى

در هشتاد یا هشتاد و پنج درصد موارد اینگونه است. هنوز روح حنانیا یعنى روح دروغ گویى به خدا در کلیسا 
وجود دارد. 

رود ما مسیحیان انتظار مىاند تا قوم راستى باشند از عیسى آمد تا بر راستى شهادت دهد. قوم او خوانده شده
که میل به دروغ گویى را دور بیندازیم. ما را با دروغ کارى نیست. اگر قرار است که براى اصالت بجنگیم، 

جنگمان باید در کمال راستى و راستگویى باشد. 
امالً توان کحقیقت مقدس است، چون خدا حقیقت است. اصالً او را با دروغ کارى نیست. به کالم او مى

اعتماد کرد. ما باید این راستى را با وفادارى منعکس کنیم. باید حقیقت را بگوئیم حقیقت را انجام دهیم و 
سازد. حقیقت را زندگى کنیم. این همان چیزى است که خداى راستى را خشنود مى
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فصل چهاردهم 

عقیده و زندگى 
آنچه که واقعا اهمیت دارد، زندگى است نه عقیده. این نظرى است که غالباً در محافل مسیحى سر زبانها 

اى ساده است. آنقدر که خدا متوجه نحوه زندگى ماست، به اعتقادمان کار ندارد. مرام و مسلک است. این ایده
آید ارتوپراکسى آنچه که به حساب مىاصالً مهم نیست. آنچه اهمیت دارد، رفتار بیرونى و ظاهرى است. 

)Orthopraxy) رفتار صحیح نیک رفتارى) است نه ارتودکسى=orthodoxy اعتقاد صحیح =-
توانیم خدا را بیشتر خشنود سازیم تا با درست فکر کردن. راست کیشى). ما با درست رفتار کردن مى

درست فکر کردن و درست زیستن با هم عجین این منطق غلطى است که پیامدهاى خطرناکى بدنبال دارد.
توان آنها را از هم باز شناخت ولى جدا کردنشان از یکدیگر کارى مهلک است. ممکن است ما هستند. مى

هاى درستى در سر داشته باشیم ولى درست رفتار نکنیم. همچنین ممکن است که درست رفتار کنیم، نظریه
اى مطلوب بدست آید. شود نتیجهم، اما تنها برحسب تصادف مىبدون اینکه نظریه درستى داشته باشی

بینیم کسانى کنیم که مىکوچک شمردن عقیده، معموالً پیامد یک الگوى مرسوم است. از اینجا شروع مى
کنند. در آزمون الهیات، شیطان هستند که پاسخهاى الهیاتى درستى دارند، ولى بطرزى شرم آور زندگى مى

گیرد. این اول دیوها بودند که حتى پیش از شاگردان، عیسى را بعنوان پسر خدا برسمیت اال مىاى بنمره
ها هستند که حقیقت را شناختند، ولى همان دیوها از حقیقتى که به وضوح شناخته بودند، نفرت داشتند. خیلى

ریق خدا را خشنود ساخت. توان بدان طکنند که هرگز نمىاى زندگى مىدانند، اما بگونهدر مورد خدا مى

خیانت رهبران 
در جامعه مسیحیان، بدگمانى عمیقى پیرامون الهیات خصوصا الهیات آکادمیک وجود دارد و دلیل موجهى 

نامیده » خیانت روشنفکران«اى را تجربه کرده که محققى آن را هم براى این بدگمانى موجود است. کلیسا پدیده
اند. اند، از درون خود کلیسا برخاستهمقدسى را مورد تردید قرار دادهه مسیحیت کتاباست. بیشترین کسانى ک

این متالهین کلیسا بودند که مرگ خدا را اعالم نمودند. این دانشگاههاى الهیات هستند که قابل اعتماد بودن 
اند. مقدس را مورد حمله قرار دادهکتاب

ین مطالب گستاخانه وقوف پیدا کردم، دانشجوى سال اول دانشکده یادم هست نخستین بارى که نسبت به ا
کند، بلکه با لحنى خصمانه بدان الهیات بودم. وقتى شنیدم که یکى از استادانم نه تنها الوهیت مسیح را انکار مى

د و به او نماید، شوکه شدم. اگر استاد مزبور بحران عمیقى را که در رابطه با ایمان در درونش برپا بوحمله مى
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شدم. اگر او با نمود، کمتر متحیر مىمقدسى خود را حفظ کند، ابراز مىداد که دیگر ایمان کتاباجازه نمى
توانستم او را درك کنم. ولى انکار او از موضع ستیزه کرد، مىچشمانى اشکبار و دلى شکسته این را اعتراف مى

مقدسى در مورد عیسى بود. جویى با دیدگاه کتاب
مرد «اى رفت و گفت: وقتى من سؤاالتم را پیرامون این مطلب با او مطرح کردم، استادم به من چشم غره

عقیده از پیش ساخته و ». اىجوان، تو با عقاید از پیش ساخته و پرداخته شده پا به دانشکده الهیات گذاشته
بود. اى که من بخاطرش توبیخ شدم، اعتقاد به الوهیت مسیح پرداخته شده

من پاك سردرگم شده بودم. فرض من از سر ساده لوحى این بود که هر کس وارد دانشکده الهیات مسیحى 
شود تا براى خدمت مسیحى آماده گردد، از پیش در مورد الوهیت مسیح متقاعد شده است. اصالً مى

ان ساختم که اعتقادنامه توانستم چیز دیگرى جز این تصور کنم. هنگامى که این موضوع را خاطر نشنمى
اعتقادنامه ارتودکس «نماید، آن مرد (در خلوت) پاسخم داد: کلیساى ما صراحتاً الوهیت مسیح را اذعان مى

(و در اینجا از بذل فحاشى دریغ ننمود).» (تعالیم و اعتقادات درست) پر از...است
اند. واکنش طبیعى در مقابل درد به تجربه کردهتعداد بیشمارى از دانشجویان الهیات این مسئله را بنوعى مشا

ها این است که به پناهگاه ایمان غیر روشنفکرانه پناه ببریم. وسوسه فریبنده این و تحیر ناشى از این شک گرایى
است که فکر کنیم: اگر این است محصول الهیات آکادمیک، پس دیگر چه کسى بدان نیازمند است؟ من ایمان 

نمایم. کنم و از هر گونه تماس با الهیات پرهیز مىمىساده خود را حفظ
ما نباید تصور کنیم که چون شخصى الهیدان است، پس لزوماً مسیحى هم هست. نباید فرض کنیم که چون 

ها هستند که به دالیل باشد. متأسفانه خیلىشخصى خادم دست گذارى شده است، پس ضرورتاً مسیحى مى
اند. ها شکاك بودن در حیطه الهیات را یک حرفه براى خویش ساختهشوند. بعضىنادرست وارد خدمت مى

پردازند تا حقانیت آن را تکذیب نموده، تأثیرش را خنثى برخى افراد با این انگیزه به مطالعه الهیات مسیحى مى
دارد که حاضر سازند و کالً مسیحیت را از مسیرش منحرف سازند. انسان طبیعى آنقدر نسبت به خدا دشمنى 

است عمر خویش را صرف مبارزه با او سازد. در درون کلیسا نیز دشمنى وجود دارد. 
گفتند زمانى که به مقام کشیشى دست گذارى ایم که مىهایى شنیدهاز روحانیون به اندازه کافى شهادت

Gilbertیکبار جیلبرت تننت (اند. اند ولى بعد از دست گذارى تازه ایمان آوردهشدند، هنوز ایمان نداشته
Tennentتننت صرفاً از وجود ». ایمانخطرات یک روحانى بى«اى نوشت تحت عنوان شبان آمریکایى مقاله

گفت. گرگان بسیارى در لباس میش وجود دارند. اینان در کسوت مردان و زنان خدا ظاهر یک گرگ سخن نمى
اى نیست. به خاطر دارید که بیشتر دشمنى تند. این چیز تازهشوند، حال آنکه در باطن با خدا در جدال هسمى
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اش از طرف دار و دسته روحانیون روزگار خودش یعنى کاتبان و فریسیان، ابراز با عیسى در دوره زندگى زمینى
شد.

بى آدمها به دالیل متعدد خواستار در آمدن به کسوت روحانیت هستند. یکى از این دالیل، مجاز جلوه دادن 
ایمانیشان است. دلیل دیگر، چنانکه پیش از این دیدیم، کار کردن بر ضد مسیح از درون پیکره کلیسا است. و 

هاى باشند و به کلیسا بعنوان نهادى جالب با دغدغهبسیارى دیگر هم هستند که انسان گرایانى اصیل مى
اى بیابد؟ اجتماعى تثبیت شدهتواند چنین پایگاهنگرند. جز کلیسا، در کجا انسان مىاجتماعى مى

گذارد، باید براى تحکیم موقعیت و ایجاد روابط تازه، سخت وقتى بازرگانى به یک اجتماع جدید پا مى
خواهد در این اجتماع از آوازه و نفوذ خوبى برخوردار شود، باید با این واقعیت رویاروى تالش کند. اگر مى

شود، ادمى وارد شهرى جدید مىگردد که کسب نفوذ و شهرت مستلزم وقت و تکاپوى بسیار است. وقتى خ
گیرد. شاید نفوذ کلیساهاى محلى در حال افول باشد اما بالفاصله در رأس هرم رهبرى اجتماع کلیسا قرار مى

تواند از نفوذى گردد و مىاین نفوذ کماکان یک واقعیت است. خادم ناگاه از موقعیت و پایگاهى برخوردار مى
اند و برنامه کند. براى خود منبرى و جماعتى که گوش به دهانش سپردهبخشد، استفادهکه موقعیتش بدو مى

کلیسایى دارد. شاید حقوقش در سطح عالى نباشد. اما فرصت براى اعمال نفوذ و رهبرى اجتماعى چیزهاى 
تواند مردم را براى پذیرش دیدگاههاى کمى نیستند. منبر کلیسا تریبونى است که خادم از طریق آن مى

ترغیب نماید. اششخصى
کند که البته بعضى از آنها عوامل دیگرى نیز هست که افراد را به در آمدن به کسوت روحانیت تشویق مى

ها در دهه شصت ایجاد شد. ثبت نام در کالج الهیات ترین انگیزهبسیار دردناك هستند. یکى از بى شرمانه
گشت. بعضى دانشجویان با این مسئله خیلى واقع م مىموجب به تأخیر افتادن فراخوانى افراد به خدمت نظا

بینانه برخورد کردند. گذراندن دوره سه ساله در کالج الهیات بهتر از اعزام به ویتنام یا تبعید به کانادا بود.
ولى ما نباید همه را به یک چوب برانیم و به قول معروف تر و خشک را در آتش داورى خویش بسوزانیم. 

شوند. هنوز در رى از روحانیون تنها با انگیزه شوق خدمت به خدا وارد کسوت خدمت کلیسایى مىخیل کثی
لباس میش، میشهاى بسیارى وجود دارند. در واقع بیش از آنکه ایشان میش باشند، شبان هستند. این شبانان هم 

شوند، باز باهاتى که مرتکب مىشان قرار دارد. با همه اشتخدا را دوست دارند و هم قومى را که تحت سرپرستى
کوشند تا خدا را خشنود سازند و دیگران را هم براى این منظور هدایت نمایند. مى

نیاز به عقیده 
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باشد. کلیسا همواره کلیسا نیازمند شبانان وقف شده است و همچنین محتاج معلمین الهیات وقف شده نیز مى
ر منتفع گردیده است. من همواره دیدگاههاى آگوستین، استدالل محکم از بکار گرفتن متألهین مطمئن، بسیا

زنم. این مردان الهام بخش فکر و جان من توماس آکویناس، ذکاوت کالون و شور و هیجان لوتر را مثل مى
اند. بوده

دهم. اما توانم کارى انجامدانم که بدون وجود آنها نمىهمه ما نیازمند معلمان خوب هستیم. بخوبى مى
هاى یک معلم خوب الهیات چیست؟ توان ایشان را یافت؟ نشانهچگونه مى

داند چکار بکند. گردیم که مىیافتن معلم خوب مثل پیدا کردن پزشک حاذق است. ما دنبال پزشکى مى
زى نداند به سپاریم. اگر دکترى خونگرم و مهربان باشد، اما از پزشکى چیآنوقت ما بدنمان را به دست او مى

افتیم. اگر چنین پزشکى بخواهد دست مرا بگیرد تا آمپول را در رگم تزریق کند، تسلى خاطر دردسر بزرگى مى
چندانى نخواهم یافت.

اى هستند که کوچکترین توجهى به بیمارانشان نشان از طرف دیگر، پزشکان بسیار حاذق و کار کشته
دانند چطور با مریض خود رفتار نمایند.ها را مداوا کنند، اما نمىدانند که چگونه بیمارىدهند. مىنمى

خواهم که هم استاد علم پزشکى باشد و هم برایم بعنوان یک انسان ارزش در صورت امکان، من دکترى مى
قایل شود. از لحاظ پزشکى، این بهترین شکل ممکن است. 

که تبحر و دانش زیاد را به همراه عشق عمیق به خدا در در عرصه الهیات نیز ما محتاج معلمینى هستیم
وجود خود داشته باشند. عاشق خدا بودن مانعى متعصبانه در برابر فهمیدن امور الهى نیست، بلکه بر عکس دلى 

تواند معرفت الهیاتى خدا را در خود جاى دهد. که رو به خدا گشوده شده باشد، بهتر مى
از دانشگاه آزاد آمستردام، روزى سرکالس گفت: G.C.Berkouwerور پروفسور جى، سى. برکو

در آثار سترگ این متألهین » برند!کنند و به پایان مىآقایان، همه متألهین بزرگ کار خود را با حمد و ثنا آغاز مى«
پولس توان روح دعا و تسبیح را استنشاق نمود. کارهاى ایشان وراى تجربه و تحلیل است. آثاربزرگ مى

اش بر سر برگزیدگى، ناگاه رشته افکار ترین مباحثهرسول، نخستین متأله کلیسا را بخوانید. در میان سنگین
).33:11(رومیان» زهى عمق دولتمندى و حکمت و علم خدا!«خویش را قطع کرده با شگفتى فریاد بر مى آورد: 

وح حمد و ثنا را یافت. وجود این روح را در آثار توان همین ردر آثار دیگر بزرگان تاریخ کلیسا نیز مى
توان نادیده گرفت. هیچیک از آنان برى از آگوستین، آتاناسیوس، آنسلم، آکویناس، لوتر، کالون و ادواردز نمى

هاى اساسى ایمان، در توان در میان ایشان اختالف آراء و نظرات یافت. ولى در قبال آموزهاشتباه نبودند و مى
) زمانى چنین گفت:C.S.Lewisها وحدت و اتفاق نظر عمیقى وجود دارد. سى.اس.لوئیس (میان آن
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اى شدم که در آثار متألهین مسیحى بإ؛ّّ و در آن هنگام که من هنوز از مسیحیت منزجر بودم متوجه نکته
ن، از دانته تومیست هاى گوناگون و از فرق مختلف مسیحى، از بانیان پیوریتن گرفته تا هوکر انگلیکااندیشه

)Thomist م) مشترك است. در آثار - = پیرو آرا توماس آکویناس فیلسوف و متأله مسیحى سده سیزدهم
هاى جدى و خودمانى اسپنسر و والتون، در آثار پرصالبت و تحسین برانگیز و شیرین فرانسوا دو سال، نوشته

خورد. و بوهم و تراهرن این وحدت بچشم مىبخش دوگان جدى پاسکال و جانسون و همچنین مکتوبات روح
ظاهرى » بت پرستى«در اوج شهرنشینى سده هیجدهم هیچکس از دو شیر غران یعنى الو و باتلر در امان نبود. 

توانست جلوى ایستادگى آنان بگیرد تمام این آثار البته با یکدیگر تفاوت داشتند. ولى بطرز عصر الیزابت نمى
شد از قبولش طفره رفت. از تمام آنها ه به هم بودند؛ این شباهت چنان بارز بود که نمىغیر قابل اشتباهى شبی

رسد که تا اجازه ندهیم در ما زندگى کند، برایمان مرده است. بویى به مشام مى
بى حال بیائید آثار الهى دان منتقد قرن بیستم، رودلف بولتمان را مطالعه کنیم. بولتمان تکنیکهاى علمى عجی

برد. مهارتهاى نقادى او شایان توجه است. با این حال، باید همچون دیوژن در روز روشن چراغى بکار مى
هاى وى بدنبال فقط یک حمد و ثنا گشت. این امر گویاى مطلبى است. بیراه نیست برداشت و در تمام نوشته

اش او کند با دانش گستردهنه سعى مىتواند خدا را تسبیح بخواند چگواگر تعجب کنیم از اینکه شخصى که نمى
را خشنود سازد. 

هاى مسیحى، ما هنوز با معضل عمومى ترس از الهیات مواجه هستیم. گاهى اوقات من از کتاب فروشى
فروشند حاوى تعالیمى است که بار الهیاتى ضعیفى دارند. این کتابها اغلب ام. اکثر چیزهایى که مىانتقاد کرده
باشند (که صفتى بد و نها ساده و بى پیرایه هستند (که فضیلتى محسوب شود) بلکه ساده انگارانه مىاوقات نه ت

مضر است). در این کتابها حمد و ثناى خدا زیاد است ولى از الهیات خبرى نیست. کتابهایى که در 
فقط تعلیم غلط یافت باشند. شوند، مظهر جهل شدید و نبود الهیات صحیح مىهاى مسیحى یافت مىکتابفروشى

شود. نیتها خوب و خیرخواهانه هستند ولى تعالیم بدند. مى
ها و ناشران مسیحى در حکم گاز گرفتن دستى است که به دهانم غذا براى من انتقاد کردن از کتابفروشى

سى آن را گاز گذارد. اما اگر این دست، غذاى زیانبخش به دهان گوسفندان مسیح بگذارد، آنوقت باید یک کمى
بگیرد. 

ام که بیشتر روى آثار برجسته نویسندگان بزرگ کار من از کتاب فروشان و ناشران مسیحى استدعا کرده
روند و با استقبال عامه روبرو شنوم این است که آثار بزرگ خوب فروش نمىکنند.پاسخى که معموال مى

ت نشر پیرامون آثار کالسیک خوب تبلیغ کند، حتماً شوند. من هنوز بر سر خواهش خود هستم. اگر صنعنمى
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هاى درسى دانشکده الهیات، کتاب اصول رفتار نوشته جان فروش خواهد رفت. زمانى من براى یکى از دوره
) را سفارش دادم. ناشر به من خبر داد که چاپ این کتاب تمام شده است. تا John Murrayمورى (

حدى یکه خوردم. از ناشر خواستم تا آن را تجدید چاپ نماید و حتى اگر ضرورت پیدا کرد، قیمت آن را هم 
ناشر کوتاه افزایش دهد. کتاب مزبور مهمتر از آن بود که بگذاریم در بازار نشر نایاب باشد. در کمال خوشوقتى، 

اى جدید از این کتاب را چاپ و روانه بازار کرد. آمد و نسخه
ها، تمام کتابهاى مرا به زیر زمین مغازه من واقعاً خوشحال خواهم شد اگر مشاهده کنم که کتاب فروشى

را براى منتقل کنند و یا اصالً در آتش بسوزانند ولى در عوض کتابهاى لوتر، آگوستین، ادواردز و سایرین 
ام؟ تنها تفاوت من با ایشان این دانم که از آثار ایشان فرا نگرفتهفروش در ویترین جاى بدهند. من چه چیزى مى

تر است. من مطمئنم که جیمز بویس، تر و از لحاظ نگارش پرداختهاست که کار آنها از لحاظ فکرى پخته
باشند. همه ما اصر در این زمینه با من هم رأى مىجى.آى.پکر، چارلز کالسون و خیل کثیرى از نویسندگان مع

ایم. هایى هستیم که بر دوش این غولها ایستادهدر بهترین شرایط، کوتوله
ما نیازمند عقیده درست هستیم. روح تقدس، روح راستى نیز هست. راستى و عدالت (پارسایى) با یکدیگر 

تواند از برون عوض شود، تراود. زندگى ما مىبرون مىعجین هستند. زندگى حقیقى از درون اندیشه حقیقى
سازد. آید، ما را در حد فریسیان محدود مىبدون اینکه از درون تحولى بوقوع پیوسته باشد. البته آنچه بدست مى

رود. روح همیشه به سراغ ریشه و باطن مطلب مى
حول یافته است که محصولى چون زندگى آورد. این ذهن تاین درخت نیکوست که میوه نیکو به بار مى

دهد. نحوه تفکر ما نسبت به خدا بیشترین تأثیر را در شیوه ابراز واکنشمان به خدا دارد. خود تحول یافته مى
توبه پیش از اینکه تغییر در رفتار باشد، تغییر در نحوه تفکر است. 

توان بدون داشتن زندگى ذهن خود دور کنیم. مىما باید این دوگانگى غلط را پیرامون عقیده و زندگى، از 
وقف شده عقیده درست داشت. اما بدون داشتن عقیده درست مشکل بتوان در فرایند تقدیس شدن قرار گرفت 
و به پیش رفت. ولى عقیده درست شرط کافى براى ایجاد زندگى درست نیست، یعنى بطور خودکار شخص را 

کند. تقدیس نمى
شرط الزم براى تقدیس شدن است. به عبارت بهتر همانگونه که وجود اکسیژن براى آتش عقیده درست 

ور شدن آتش را تضمین حیاتى است، عقیده درست هم الزمه تقدیس شدن است. صرف حضور اکسیژن، شعله
توان آتشى افروخت. کند، اما بدون آن هم نمىنمى
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آگاهى، یقین، وجدان 
ت براى تقدیس شدن ضرورت دارد؟ براى اینکه در زندگى مسیحى تقدیس واقعى چرا وجود عقیده درس

انجام شود، دست کم باید سه تغییر اساسى اتفاق افتد. یعنى باید در آگاهى، یقین و وجدان ما تغییر صورت 
دا را بگیرد. آگاهى مستلزم شناخت است. پیش از اینکه ما بتوانیم آنچه خدا به ما فرمان داده و آنچه که خ

خواهد. شناخت پیرامون سازد، تمام و کمال انجام دهیم، باید نخست بفهمیم که خدا از ما چه مىخشنود مى
شود و آگاهى پیرامون عدالت نیز همچنین. گناه از شریعت ناشى مى

یچ تواند بدون داشتن آگاهى و تنها بر حسب تصادف از شریعت اطاعت کند اما یک چنین عملى هانسان مى
شود. تصور کنید، فردى از راندن اتومبیلش با سرعت پنجاه مایل در ساعت، لذت فضیلت اخالقى محسوب نمى

شود. شخص مزبور با اتومبیل هم در محدوده سرعت برد. اتومبیل رانى با چنین سرعتى باعث لذت او مىمى
راند. ساعت، با سرعت پنجاه مایل مىمجاز پنجاه و پنج مایل در ساعت و هم در محدوده مجاز پانزده مایل در 

راند، در محدوده سرعت مجاز قرار دارد و از قانون تبعیت هنگامى که در محدوده مجاز پنجاه و پنج مایل مى
راند، براى دیگر اتومبیلهایى که اطرافش هستند، کند. اما وقتى در محدوده مجاز پانزده مایل با آن سرعت مىمى

شود.خطرى محسوب مى
کند. او از فرض کنیم راننده خیالى ما بطور منظم از نگاه کردن به عالئم محدودیت سرعت، خوددارى مى

گرداند و به عمد خود را نسبت به نگریستن به هر عالمتى که بر آن سرعت مجاز ثبت شده باشد، رو بر مى
کند، اما این کامالً اتفاقى است. اگر مىدارد. در مواقعى او تصادفاً از قانون تبعیتعالئم سرعت، ناآگاه نگه مى

خواهد فضیلتى اخالقى کسب کند، و به عنوان یک راننده همیشه در محدوده سرعت مجاز براند، باید کسى مى
قبل از هر چیز نسبت به قانون آگاه باشد. 

اند، با این هاى سرعت آگاه بودهایم که نسبت به محدودیتاما آگاهى کافى نیست. همه ما کسانى را دیده
نمایند. نباید براى یافتن مجرم به وراى خویشتن نگاه کنیم. براى اینکه رفتارمان تغییر کند، حال از آن تخطى مى

باید از مرحله آگاهى به طرف یقین حرکت کنیم. 
ن موضوعى ژرف است. یقین یعنى اطمینان و قطعیت حاصل کردن پیرامون درستى یک چیز. یقین داشتن یقی

کند. براى ما سازگارى با چیزهایى که بعنوان آگاهى بدست پیرامون یک مسئله با داشتن آگاهى از آن فرق مى
اى است که کامالً ین، آگاهىآوریم، آسانتر است از اینکه برضد یقین و باور خویش عملى مرتکب شویم. یقمى

در وجود ما جا افتاده و ملکه گشته است و سخت در ما ریشه دوانیده. یعنى از حیطه مغز ما فراتر رفته و وارد 
گردد. وجدان ما مثل یک فرمانده بر رفتار ما کنترل دارد و آن را هدایت وجدان و ضمیر ناخودآگاهمان مى
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نماید. وجدان از طریق تأیید یا کند و یا توجیهمان مىیا ما را متهم مىکند. وجدان نداى درونى است که مى
گوید. ما نماید. مشکل اینجاست که وجدان ما همیشه هم حقیقت را نمىتقبیح، بر اعمال و رفتار ما کنترل مى

اى پرورش بدهیم که مدام تأییدمان کند. توانیم آن را بگونهآنقدر خبره هستیم که مى
تواند در وجودمان کند. مىدان معذب زندگى کردن خیلى سخت است. احساس تقصیر ما را فلج مىبا وج
اى حقیقى بر پا کند و موجب بروز بیماریهاى روان تنى گردد. وقتى از عذاب وجدان و حس تقصیر دل آشوبه

ر دهیم و یا وجدانمان را. حتى توانیم انجام دهیم: یا رفتارمان را تغییدهند دو کار مىما را مورد حمله قرار مى
توانیم وجدانمان را بخشکانیم و یا با دلیل تراشى، لحن عتاب آلود آن را ضعیف نمائیم. مى

گردد و ما دچار همان انحطاطى با تکرار پیاپى گناهان، رفته رفته نداى درونى وجدان ما خاموش مى
کند که به استناد آن نه تنها به گناه خویش ادامه شریح مىت1گردیم که پولس رسول در رساله به رومیان باب مى
کنیم تا به ما ملحق گردند. دهیم، بلکه دیگران را هم تشوییق مىمى

کنند دانند که کنندگان چنین کارها مستوجب موت هستند، نه فقط آنها را مىزیرا هر چند انصاف خدا را مى«
).32:1رومیان» (دارندبلکه کنندگان را نیز خوش مى

اى ترتیب داده بود. اى از هنرپیشگان فیلمهاى مستهجن مصاحبهاى تلویزیونى دیدم که با عدهاخیراً برنامه
کنند و (ب) معیارهاى اخالقى باالیى بازیگران این فیلمها، مصر بودند بر اینکه (الف) هیچ احساس گناه نمى

کنند. وجدانى میز یا سوء استفاده جنسى از کودکان پرهیز مىآدارند، چون از شرکت در اعمال جنسى خشونت
که ایشان براى خود ساخته بودند در این حد بود که آنها را از خشونت جنسى و سوءاستفاده از کودکان منع 

هاى اخالقى ایشان. بازیگران فیلمهاى اى بود براى جبران عدم وجدان در دیگر عرصه»بهانه«کرد ولى این مى
کنند، رفتار خویش را توجیه تر جنسى پرهیز مىبا متوسل شدن به این واقعیت که از رفتارهاى شنیعمستهجن

باشد. آنها دارند نمایند. پاسخهاى آنان نمونه کامل خود فریبى است و مصداق اصطالح بدخیرخواهانه مىمى
بدتر نیست. در این مورد شرارت توجیه دهند چون شوند. آنها کارشان را ادامه مىمیان بد و بدتر تمایز قایل مى

شده است تا وجودشان بتواند آرام بگیرد.
توانم خویشتن را با دیدگاهى مخدوش از پاکى و من در کنار انگشت نهادن بر کارهاى بدتر دیگران مى

شرارت، خوب جلوه دهم. 
ثیر اعتقادات خداپسندانه و دین دارانه براى اینکه وجدان بتواند بطرزى خدا پسندانه عمل کند، باید تحت تأ

قرار بگیرد. براى بدست آوردن اعتقادات خداپسندانه، نیاز به آگاهى از نیک و بد هست و این خود مستلزم فکر 
گردد. باشد و فکر چیزى است که به عقیده باز مىمى
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دهد و ادراك ما را تحت ر مىعقیده برخاسته از کالم خدا است. کالم خدا، آگاهى ما را مورد خطاب قرا
القدس کتب القدس است. روحشود. کالم خدا، کتاب روحگیرد. ذهن است که درگیر کالم خدا مىتأثیر مى

باشد. مقدسه را الهام بخشیده و همو مکشوف کننده حقیقت مى
سازد و کالم را روشن مىالقدس کالم راگردد. روحالقدس تنها در الهام نمودن کالم خالصه نمىاما کار روح

نماید:براى مإ؛ّّ و مربوط و قابل اجرا مى
اما خدا آنها را به روح خود بر ما کشف نموده است، زیرا که روح همه چیز حتى عمقهاى خدا را نیز «

). 1:2-11قرنتیان(اول» کند. زیرا کیست از مردمان که امور انسان را بداند، جز روح خداتفحص مى
)مدیر دانشگاه الهیات فولر David Hubbard .Drیکبار از دکتر دیوید هابرد (

)Fuller کرد. را تشریح مى» کندروح همه چیز حتى عمقهاى خدا را تفحص مى«)شنیدم که این مفهوم
القدس اقنومى کند که در اختیارش نیست یا شناختى از آنها ندارد. روحانسان پیرامون آن چیزهایى تفحص مى

القدس خدا اطالع از ذات الوهیت نیست که نومید و مستأصل در تکاپوى کشف حقیقت خدا برآید. روحبى
داند او نیازى به تفحص و تجسس ندارد. در این جا متن کالم القدس نیز مىداند، روحاست. هر آنچه که پدر مى

کند. گویى که روح بر کالم ره مىالقدس در جهت روشن ساختن کالم براى ما انسانها، اشاخدا به عمل روح
اندازد تا به ما در فهم آن کمک کند. او در تفحص ما براى درك حقیقت مددکارمان است. خدا نور افکن مى

شود تا به ما تعلیم دهد و ما را ملزم سازد. او آگاهى را در وجود ما تبدیل به یقین القدس فرستاده مىروح
را براى این منظور وعده داد: القدس نماید. عیسى روحمى

گویم که رفتن من براى شما مفید است. زیرا اگر نروم تسلى دهنده نزد شما نخواهد و من به شما راست مى«
» فرستم. و چون او آید جهان را بر گناه، عدالت و داورى ملزم خواهد نمودآمد اما اگر بروم او را نزد شما مى

).7:16-8(یوحنا
یشرفت از آگاهى تبدیل یافته، به یقین تبدیل یافته و از آن به وجدان تبدیل یافته، تحت کنترل و روند پ

کند، نه بر ضد یا بدون کالم. کالم و روح با هم عجین القدس با کالم کار مىالقدس قرار دارد. روحهدایت روح
ند. جدا کردن اینها از یکدیگر مساوى است ااند. اراده و فکر به هم آمیختههستند. عقیده و زندگى به هم تنیده

القدس. تفکیک نمودن آنها از هم برابر با به استیصال واداشتن فرآیند تقدیس در درون ما و محزون ساختن روح
سازد. اى که خدا را خشنود مىاست با اجتناب نمودن از زندگى منسجم و وقف شده
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) را سفارش دادم. ناشر به من John Murrayر نوشته جان مورى (



1

فصل پانزدهم 

گز تسلیم نشوید ره
اش را در آن سپرى کرده بود، )جایى که تحصیالت دوره کودکىEtonروزى وینستون چرچیل به اتون (

محصل سابق اتون جمع شده بودند. آموزان براى شنیدن سخنان نام آورترینرفت تا سخنرانى کند. دانش
چرچیل مردى سخنور، استاد بى همتاى زبان انگلیسى و سلطان حاضر جوابى و ماهر در دادن جوابهاى دندان 
شکن بود. بارها در صحن پارلمان درگیرى لفظى و با افراد پیدا کرده بود. حتى نمایش نامه نویس بزرگ، جورج 

کرد. روزى وزیر انگلیس تمام هوش و سرعت انتقال خود را بسیج مىبرنارد شاو براى مقهور کردن نخست 
آقاى نخست «اى با این مضمون براى چرچیل فرستاد: شاو، در شب افتتاحیه یکى از نمایشهایش، دعوت نامه

ام. یکى براى وزیر عزیز ضمیمه این دعوت نامه دو بلیت براى شب افتتاحیه جدیدترین نمایشم برایتان فرستاده
چرچیل بى درنگ این پاسخ را برایش ارسال ». دتان و دیگرى براى یک دوست...اگر دوستى داشته باشیدخو

تان سپاسگزارم. متأسفانه آقاى شاو عزیز، از دعوتنامه و هدیه سخاوتمندانه شما یعنى بلیتهاى نمایش تازه«نمود: 
ین وجود، در شب دوم خدمت خواهم ام مانع ازحضورم در شب افتتاحیه است. با ابرنامه زمان بندى شده

».رسید...اگر شب دومى باشد
اش بعنوان یک سخنور به گوش هر بهر حال زمانى که چرچیل براى سخنرانى به اتون پاگذارد، آوازه

آموز انگلیسى رسیده بود. حال لحظه آن فرا رسیده بود که نطق این سخنور بزرگ را بگوش خود بشنوند. دانش
رفت، جمعیت در سکوت فرو رفت. او دستهایش را به میز رچیل داشت به سمت تریبون مىهنگامى که چ

هرگز، هرگز، هرگز،...تسلیم «خطابه گرفت و غبغب بولداگ مانندش را لرزاند و با شدت وحدت تمام گفت: 
سپس برگشته و برجایش نشست. ». نشوید

داند که این کلمات چند مرتبه و به چه تعداد از دا مىاو تنها با یک جمله، مستمعینش را به هیجان آورد. خ
انسانها در لحظات حساس تردید بودن میان جنگیدن یا وادادن، کمک کرده است. 

هرگز تسلیم نشوید، این همان پیغامى است که بارها و بارها در فرمان مقدس منعکس گردیده است. عیسى 
ید. عیسى کارى را که شروع کرده بود به انجام رساند. هیچوقت با بانى و کامل کننده نجات ما را مالحظه کن

شریر به بحث و بگو مگو مشغول نشد. تا به آخر با دشمن در حالت جنگ باقى ماند. 
یکى از مهمترین سخنانى که از دهان عیسى بیرون آمده، سخنانى است که بر باالى صلیب گفت. او در اوج 

و در همین لحظه » تمام شد«برد، نفس نفس زنان گفت: غلیانات لحظه احتضار رنج مىدرد جانکاه، زمانى که از 
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اش به اتمام رسیده بود، نه قبل از آن. او کارش را باید تمام جان سپرد. زمانى عیسى این حرف را زد که وظیفه
کرد. مى

شایسته ملکوت خدا کسى که دست را به شخم زدن دراز کرده از پشت سر نظر کند،«عیسى فرمود: 
). چشمان عیسى به جلو دوخته شده بود. رویش بسوى اورشلیم بود. زن لوط به پشت سر 62:9(لوقا» باشدنمى

نگریست و تبدیل به ستون نمک شد. عیسى به پیش نظر کرد و فدیه نجات بخش جهان را بدست آورد. 
فراموش کرده و به سوى آنچه در پیش است، آنچه در عقب است«کند: پولس همین مطلب را چنین بیان مى
» کوشم به جهت انعام دعوت بلند خدا که در مسیح عیسى استخویشتن را کشیده، در پى مقصد مى

).13:3-14(فیلیپیان
ایم که بسوى دعوت بلندمان خویشتن را بکشیم. کشیدن یعنى جد و جهد کردن و اعمال ما خوانده شده

اى سرسرى و بى اهمیت نیست، با خواند. طلبیدن عدالت، مسئلهما را به تالش فرا مىفشار کردن. پولس رسول
توان تقدیس شد. براى این کار عزم و اراده و تالش الزم است. لم دادن روى صندلى راحتى نمى

هم فعال و هم منفعل 
در رضا (راضى بودن تقدیر) توان یافت، انحراف موجود یکى از انحرافات بزرگى که در آموزه تقدیس مى

کند که در آن بر فعالیت خدا و عدم فعالیت انسان است. رضا بطور سنتى به نوعى انفعال روحانى داللت مى
این شعار ». همه چیز دست خداست. راضى هستیم به رضاى او«شود. شعار معروف رضا این است: تأکید مى

لب باشد که پیشرفت روحانى تنها به صرف تالشهاى زمانى ارزش دارد که ما قصدمان یاد آورى این مط
آید. اگر بدون وابستگى به فیض خدا به اصالح خویشتن مبادرت بورزیم، کارى بس بیهوده شخصى بدست نمى

با «توان گفت: ایم. اما راه بهترى هم براى بیان این وابستگى وجود دارد. بجاى گفتن شعار فوق مىانجام داده
».رویممىتوکل به خدا پیش 

کند. تقدیس شدن مستلزم تالش است. پولس رسول مسیحیان را به زندگى پرتالش سفارش مى
نجات خود را به ترس و لرز بعمل آورید. زیرا خداست که در شما بر حسب رضامندى خود هم اراده و هم 

).12:2-13(فیلیپیان» کندفعل را به عمل ایجاد مى
یک مساعى است. یعنى دو شریک در اینکار دخیل هستند. من باید تالش کنم و تقدیس شدن نتیجه تشر

کند که خودشان به خدا به کسانى کمک مى«گوید: المثل که مىخدا هم کار خود را خواهد کرد. اگر این ضرب
هیم و ایم که بنشینیم و تکیه بدمصداق داشته باشد، مصداقش همینجاست. ما خوانده نشده» کنندخود کمک مى

ایم تا کار کنیم، سخت هم کار کنیم. با ترس و لرز کار کردن یعنى همه کارها را به خدا بسپاریم. خوانده شده
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شناسانه، یعنى با دقت کار کردن و عمیقاً نگران نتیجه کار بودن. به کار کردن با خلوص نیت و پشتکار وظیفه
ام این بود که هر چه کردم. تنها نگرانىمان کار مىانهاى بودم و در حیاط خخاطر دارم زمانى را که پسر بچه

هاى کردم و چمنهاى درختان را با بى دقتى هرس مىزودتر کارم را تمام کنم و سراغ بازى بروم. شاخه
زدم. روها را هم اصال نمىپیاده

گرفتم. زحمتم مورد ولى کار کردن در خانه همسایگان فرق داشت چون در آنجا در قبال کارم مزد مى
کردم. در آوردم و توجه بیشترى به جزئیات مىگرفت به همین خاطر به خودم فشار بیشترى مىارزیابى قرار مى

نحوه کارم نوعى ترس و لرز وجود داشت. 
بودم در حیاط کار کنم. توجهم به جزئیات حتى بیشتر از قبل شد. حاال مالکیت را وقتى مرد شدم باز مجبور 

کردم. هیچکس براى هرس کردن تجربه کرده بودم. حاال دیگر این چمن من بود که داشتم رویش کار مى
خودم بودم. کرد تا کارم را ارزیابى کند. اما این باغچهام نمىداد. هیچکس دائماً نظارهدرختها به من پول نمى

خواستم کارم زودتر تمام خواستم زیبا بنظر برسد. نتایج کارم برایم ارزش داشت (هر چند که هنوز هم مىمى
شود تا بتوانم به بازى مشغول شوم!).

زمانى که خواستم روى کمک پسرم حساب کنم، خیلى زود ناامید شدم. متوجه شدم که او هنگام هرس 
دارد. موقع کوتاه کردن چمنها، با ماشین چمن زن تند و شتاب زده الزم را مبذول نمىکردن شاخه درختان دقت 

خواست خود را به بازى بسکتبال برساند. با خودم کند. نه ترسى در کار بود و نه لرزى. چون مىرفتار مى
اهان پدرانى شدم هاى خانه به غرور او برنمى خورد؟ آنوقت بود که متوجه گناندیشیدم: آیا بودن کیفیت چمن

کنم اگراو را در حال زدن چمن حیاط خودش ببینم. چون او هم شود. تعجب نمىکه در نسل سوم آشکار مى
مثل هر کس دیگرى وقتى ببیند که نتیجه کارش مهم است تالش خود را خواهد کرد. 

تالش ما بسیار حایز اهمیت کنیم، باید پیوسته بخاطر داشته باشیم که اگر ما براى خشنودى خدا زندگى مى
القدس عمل متبدل رسد. درست است که روحکنیم، کار نجات ما به پایان نمىاست. وقتى تولد تازه پیدا مى

دهد. تولد تازه و تحول آغازین امرى است که بدون همیارى و بصورت ساختن شخص را خودش انجام مى
کند، من فردى منفعل هستم. تازه بعد ى جان مرا آغاز مىالقدس عمل احیاشود. وقتى که روحیکطرفه انجام مى

شود. حاال نوبت من است که براى حفظ نجات خویش تالش کنم و به جهت انعام از آن است که کار شروع مى
القدس همواره مددکار ماست، ولى ما هم باید براى نجات خویش تالش کنیم. بکوشم. هر چند که روح

جباران ملکوت 
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مقدس را به سردرگمى واداشته است او فرمود:یسى سخنى گفت که قرنها خوانندگان کتابع
(متى » ربایندشود و جباران آن را به زور مىو از ایام یحیى تعمید دهنده تا به االن ملکوت آسمان مجبور مى«

12:11.(
نین بنظر آید که این آیه حاکى شود؟ شاید در ظاهر امر چمنظور عیسى چه بود؟ چگونه ملکوت مجبور مى

هاى آسمان را بگشایند و داخل آن شوند. گویى توانند با نوعى اعمال قدرت دروازهاز آن است که مردم مى
توانند با قدرت نظامى، ملکوت را تسخیر کنند. اما این تفسیر تمام خواهد بگوید که آدمهاى ناشایست هم مىمى

کند. خدا آنقدر ناتوان نیست دهد، نقض مىن طبیعت ملکوت خدا تعلیم مىمقدس پیراموچیزهایى را که کتاب
خواهند با اعمال زور داخل ملکوت شوند بگیرد. هیچ انسانى که قادر نباشد جلوى ورود افراد ناصالح را که مى

پذیر نیست. تواند به پدر دسترسى پیدا کند. خدا در مقابل دزدان آسیببا صرف تالش شخصى نمى
گفت که این آیه اشاره به شور و شوقى دارد که کنم جاناتان ادواردز حق داشت وقتى مىنه، من فکر مى

آیند. این کیفیت بازگو کننده غیرت کسانى است که بواسطه نوایمانان با آن در طلب ملکوت خدا برمى
د. با اعالم نزدیک بودن ملکوت کنناند و با شور فراوان براى رسیدن به ملکوت تالش مىالقدس بیدار شدهروح

آمدند تا خدا توسط یحیى تعمید دهنده، بیدارى عظیمى در اسرائیل بوقوع پیوست. مردم دسته دسته به اردن مى
یحیى آنان را با تعمید براى ملکوت آماده کند. 

)، 2:3(متى»ملکوت آسمان نزدیک است«عیسى این اعالم را یک گام پیشتر برد. آنجایى که یحیى گفت: 
). با ظهور عیسى، پادشاه ملکوت از راه رسید. این امر 21:17عیسى حضور خود ملکوت را اعالم نمود (لوقا

اى را در میان مردم برانگیخت. آنانى که بیدار شده بودند، براى رسیدن، به مسیح شتافتند. توبه ملى بى سابقه
رسیدن به پادشاهش برمى دارد. غیرت و اشتیاق کسى که گناهکار توبه کننده هر سنگ و مانعى را از سر راه 

تازه بیدار شده، بشدت قوى است. او نه به تعبیر فیزیکى بلکه از لحاظ فوریت و شدت مسئله، جبار است. 
اى که بنظر ترجمه» کنندمردان زور آور آن را حفظ مى«آیه مزبور را چنین ترجمه کرده: NIV(ترجمه 

آید).تر مىصحیح
چنین فوریت و شدتى مستلزم پافشارى براى ورود به ملکوت است. این به معناى تالش مصمم فردى است 

سازد. هنگامى تر مىکه چشمان خود را به هدف دوخته است. در حقیقت مثالى از صحنه نبرد مسئله را روشن
هر ندارند. هیچ سربازى هاى شهرى حصاردار باز است، فاتحان تردیدى در یورش بردن به داخل شکه دروازه

شود. درلحظه پیروزى، تسلیم خمودگى و سستى نمى
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شتابند، متوجه محدودیت زمان هستند. ما اجازه نداریم که کنار بکشیم. تقدیس آنانى که به سوى ملکوت مى
وقتى ما ایم که تا دم آخر تالش کنیم. شدن فرایندى است که در آن بازنشستگى وجود ندارد. ما خوانده شده

خدمت «نمائیم. اصطالح العمر به او مىکنیم، در حقیقت خود را وقف خدمت مادامخود را به خدا تقدیم مى
نه تنها در مورد شبانان و خادمین که در مورد هر مسیحى دیگرى، کار برد دارد. » تمام وقت مسیحى

کند که تا به مرگ ادامه دارد. یف مىنویسنده رساله به عبرانیان زندگى مسیحى را بصورت یک نبرد توص
بنابراین، چونکه ما نیز چنین ابر شاهدان را گرداگرد خود داریم، هر بار گران و گناهى را که ما را سخت «
پیچد دور بکنیم و با صبر در آن میدان که پیش روى ما مقرر شده است، بدویم. و به سوى پیشوا و کامل مى

-4ù2(عبرانیان» ایدنگران باشیم...هنوز در جهاد با گناه تا به حد خون مقاومت نکردهکننده ایمان یعنى عیسى 
1:12.(

کنیم تا از شر گناهان گریبانگیرمان خالص شویم، به سادگى سرخورده و مقهور هنگامى که ما سعى مى
ل گناه مقاومت کنیم، تسلیم گردیم. تنها یک پر کاه کافى است که کمر شتر را بشکند. پیش از اینکه در مقابمى
شویم. مى

ایم تا آنچه را توانند در ما اعتماد ایجاد کنند. به همین خاطر است که ما خوانده شدههاى مکرر نمىشکست
ها را به فراموشى سپرد. نباید در شکست غوطه بخوریم، بلکه در پشت سر است فراموش کنیم. باید ناکامى

د بکشیم. هرگز، هرگز و هرگز نباید تسلیم شویم. بایستى خود را بسوى مقصو
هدف ما چیز کم اهمیتى نیست و ارزش جنگیدن را دارد. ارزش ترس و لرز را دارد. اینست دعوت بلند 
مسیح. در حقیقت دعوت مزبور، بلندترین دعوت است و شایسته تالشى بیش از تالش براى برنده شدن در 

درختان است. این نهایت بیشتر از هرس کردن شاخ و برگ اضافى باشد. اهمیت آن بىتورنمنت گلف مى
دعوت عیسى است. به همین خاطر ارزش دارد که تا آخرین قطره خون و عرق و اشک خود را نثار آن کنیم.

رویم:هاى صریح نویسنده عبرانیان مىباز به سراغ توصیه
ا براى آنانى نماید، اما در آخر میوه عدالت سالمتى رلکن هر تأدیب در حال نه از خوشیها بلکه از دردها مى

آورد. لهذا دستهاى افتاده و زانوهاى سست شده را استوار نمائید. و براى پایهاى اند بار مىکه از آن ریاضت یافته
).11:12-13(عبرانیان» خود راههاى راست بسازید تا کسى که لنگ باشد از طریق منحرف نشود بلکه شفا یابد

دهد که پیشتر بدان اشاره کرده است:ا توضیح مىاى رنویسنده رساله به عبرانیان نکته
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اى پسر من تأدیب خداوند را خوار کند کهاید که با شما چون با پسران مکالمه مىنصیحت را فراموش نموده
فرماید دارد توبیخ مىمشمار و وقتى که از او سرزنش یابى خسته خاطر مشو. زیرا هر که را خداوند دوست مى

زند. قبول خود را به تازیانه مىو هر فرزند م
گوید که ما حرامزاده نیستیم؛ بلکه فرزندانیم. پدرمان ما را با دقت عبرانیان خیلى رك و پوست کنده مى

کند چون که ما را دوست دارد. گاهى مواقع دست او بر ما سنگین است. ولى این بدان معنى نیست تأدیب مى
شود. تأدیب و گر الهى او به آسانى بر ما چیره مىکند. اما سنگینى دست تأدیبمىکه او با ما سرکوبگرانه رفتار 

رسد. ما با دستان افتاده و زانوهاى سست شده نسبت به تأدیب او واکنش نشان توبیخ او دردناك بنظر مى
دهیم. کیست که در رویارویى با تأدیب الهى زانوانش سست نشود؟مى

خواهد ما را شفا بخشد. تأدیب او براى مدتى ا، نابود کردن ما نیست، بلکه مىولى منظور از تأدیب خد
اى را که دنبالش هستم، بدست دردناك است. ولى هدف پدر از تأدیب، پرورش ماست. در نتیجه آن، ثمره

م)-آمیز عدالت خواهیم آورد، یعنى میوه عدالت سالمتى (میوه صلح
ارزد که انسان به خاطرش تأدیب شود، چون تأدیب ما در مقایسه با دارد. مىاین میوه ارزش تالش کردن را 

گردد، هیچ است. اى که عایدمان مىثمره
بار دیگر سرى به رساله عبرانیان بزنیم:

اى از اید به جبل صهیون و شهر خداى حى یعنى اورشلیم سماوى و به جنود بیشمارهبلکه تقرب جسته«
و کلیساى نخست زادگانى که در آسمان مکتوبند و به خداى داور جمیع و به ارواح عادالن محفل فرشتگان.

» مکمل و به عیسى متوسط عهد جدید و به خون پاشیده شده که متکلم است به معنى نیکوتر از خون هابیل
).22:12- 24(عبرانیان

خروج بنى اسرائیل از مصر است. واسطه نهایت بزرگتر ازما مسیحیان، اسرائیل جدید هستیم. خروج ما بى
(متوسط) ما در مقایسه با موسى از او بسیار بزرگتر است. کوه ما سینا نیست، بلکه کوه ابدى صهیون. ما وارد 

مند خواهیم شد. آسمان خواهیم شد و به خیل فرشتگان خواهیم پیوست و از مصاحبت جمیع مقدسین بهره
شود. کنون تقدیم گشته مهمتر است، بر ما پاشیده مىخون مسیح که از هر قربانى که تا

تواند دست از این کار پر زنیم. چه کسى مىبراى رسیدن به این خانه ابدى است که ما دست به تالش مى
مخاطره بردارد؟ کیست که از موانع براى رسیدن به چنین سرنوشت درخشانى نگذرد؟ 

رسیم:گیرى این بحث مىبه نتیجه
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یابیم، شکر بجا بیاوریم تا به خشوع و تقوا خدا را عبادت توان جنبانید مىپس چون ملکوتى را که نمى«
).28:12-29(عبرانیان» پسندیده نمائیم. زیرا خداى ما آتش فرو برنده است

سازیم. کوشیم تا خشنودش ایم. او همان کسى است که ما مىبخاطر این آتش فروبرنده است که ما زنده
هاى مکرر باز برمى خیزیم. او سرنوشت ماست. ها و ناکامىبخاطر اوست که پس از افتادن

پایان 
ترجمه: رامین بسطامى                                                       


	??????? ???? - ????? - ??? 1.pdf
	??? 2.pdf
	??? 3.pdf
	??? 4.pdf
	??? 5.pdf
	??? 6.pdf
	??? 7.pdf
	??? 8.pdf
	??? 9.pdf
	??? 10.pdf
	??? 11.pdf
	??? 12.pdf
	??? 13.pdf
	??? 14.pdf
	??? 15.pdf

